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Új remény
Az idei első munkahéten a Széchenyi-hegyi 
Gyermekvasútra látogathattam el Somogyi 
Marcell kollégámmal együtt, hogy riportot ké-
szítsünk Magyarország legismertebb, egy ideje 
már Guinness-rekorder kisvasútjáról.

Marci figyelt, kérdezett és jegyzetelt – a riportot 
a 12. oldalon olvashatják – , én képeket készítettem. Ropogó hó, szik-
rázó napsütés és metsző hideg várt bennünket a budai hegyekben, 
és én is nagyon, szinte gyermeki kíváncsisággal vártam a találko-
zást, hiszen korábban egyszer sem jártam a Gyermekvasúton. Olyan 
volt, mint egy klassz – bár kis létszámú – osztálykiándulás. Igazán jól 
kezdődött az év.

Jó volt látni a csodálatos téli tájban futó szerelvényeket, a havon 
megcsillanó napfényt, az utasok mosolygós arcát, de leginkább azt 
volt jó látni, ahogy az ott dolgozó gyermekek feladataikat végezték. 
Igazi lelkesedéssel, egyszerűen, gondtalanul, nyomasztó terhek 
felhői nélkül. Őszinte életöröm sugárzott róluk, az, hogy szeretik és 
komolyan veszik ezt a hivatást, és a rájuk bízott munka felelőssége 
nem összenyomja, hanem felemeli őket.

Az új évet rendszerint új reményekkel, új célokkal, új elhatározások-
kal kezdjük. Elkezdhetünk például lépcsőzni, ahogy erről a 9. oldalon 
olvashatnak, kiadhatjuk ismét nyomtatott formában a Vasutas 
Magazint, ahogy mi tesszük itt, a Kommunikációs Igazgatóságon. 
De a legjobb, amit tehetünk mind magunkért, mind a vasúttársa-
ságért, ha lélekben mi is gyermekké, gyermekvasutasokká válunk, 
legalább egy kicsit. Ha van valami, amitől csak jót remélhetünk, ez 
biztosan az.

Soós Botond
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eredményeket, akkor kénytelenek le-
szünk egy olyan új országot keresni ma-
gunknak, ahol a kínaiaknak nincs sem-
milyen befolyásuk.

Ezek szerint nemcsak állandó politi-
kai kereszttűzben, hanem folyamato-
san nagy nyomás alatt kell teljesíteni-
ük? Mit szól azokhoz a felvetésekhez, 
amelyek rendre megkérdőjelezik a 
Budapest–Belgrád projekt értelmét 
és sikerét, mondván: a beruházás csak 
2400 év múlva fog megtérülni, s ka-
matokkal együtt 700 milliárd forint-
nál is többe fog kerülni az országnak?
Azt, hogy a projekt mindvégig „kira-
katban” lesz, úgy kell kezelnünk, mint 
egy tőlünk független külső adottságot. 
Fontos azonban tisztán látni és egyér-
telműen meghatározni, hogy kinek hol 
húzódik a felelőssége. A politikai jellegű 
kérdésekről a politikusokat kell megkér-
dezni. Nekünk, vasúti szakembereknek 
viszont az a feladatunk, hogy a vállalatra 
kiszabott munkát a magyar és az euró-
pai jogszabályoknak, szabványoknak 
megfelelően, a műszaki ésszerűség és a 
szakmaiság követelményének betartá-
sával elvégezzük. Nyugodtan kijelent-
hetjük, hogy hazánkban az elmúlt évti-
zedekben nem volt ilyen nagy léptékű 
vasútfejlesztési projekt. Rendkívül szép 
és izgalmas feladat, műszaki szempont-
ból a mérnök kollégák számára pedig 
igazi kihívás lesz a 166 kilométer hosszú 

vasúti pályát komplexen átépíteni. Az a 
cél, hogy a felújított vonal végül az or-
szág javát szolgálja, a 150. számú vasút-
vonalon szolgálatot teljesítő kollégáink 
pedig a legmodernebb technológiák 
alkalmazásával, megújult munkakörnye-
zetben bonyolítsák a megnövekedett 
vasúti forgalmat. Érdekesség a vasútvo-
nal történetében, hogy már 1914-ben 
elkészült csaknem a teljes vonalon a 
második vágány alépítménye, így most 
csak minimális kisajátítással kell számol-
nunk, a mai kor követelményei szerint 
épülő, nagy sebességű ívekben. A máso-
dik vágány építése pedig annak idején 
két szakaszon be is fejeződött, de aztán 
közbejött a háború: Magyarországnak 
a trianoni békeszerződés alapján vissza 
kellett bontania a már elkészült részeket.

S miért kellett ennyi időt várni az 
újabb nekilódulásra? Az előző rend-
szerben, a KGST idején sem állt érde-
kében senkinek, hogy leporolják a 
terveket?
Ez mindig is napirenden volt, de új hely-
zet állt elő azzal, hogy a világ ötödik 
legnagyobb hajózási vállalata, a kínai 
COSCO előbb koncessziós jogot, majd 
többségi részesedést szerzett a görög 
pireuszi kikötők termináljait üzemeltető 
cégben. Egyre nagyobb ugyanis az Ázsi-
ából Európába érkező, mély merülésű 
hajók forgalma, a kínaiak deklarált célja 
a hajóról vasútra történő átrakás volu-
menének jelentős növelése.

Hogy egy kicsit más irányba is men-
jünk: ha megvalósul a Budapest–
Belgrád projekt, az egyúttal a zá-
honyi különleges övezet sorsát is 
megpecsételheti?
A kettő külön dolog. Ha ugyanis az Eu-
rópába hajón érkező áruknak – mond-
juk – akár az egy százalékát most átte-
relnénk a vasútra, akkor a kontinens 
teljes vasúthálózata bedugulna. Tehát 
az áruszállítás szempontjából érdemes 
más, alternatív kereskedelmi útvonala-
kat is kialakítani. Erről szól a kínaiak Egy 
övezet, egy út nevet viselő stratégiája, 
amelynek az a lényege, hogy a régi Se-
lyemúthoz hasonló szárazföldi és vízi 
kereskedelmi útvonalak jöjjenek létre 
Európa és Ázsia között. Vasúttársasá-
gunk épp ezért nagy erőfeszítéseket 
tesz annak érdekében, hogy az orosz 
embargó és az orosz–ukrán konfliktus 
közepette is megőrizze Záhony kü-
lönleges szerepét és logisztikai jelen-
tőségét. A MÁV jelentős munkáltató a 
térségben annak ellenére, hogy ott ma 
már csak 2-3 ezer embernek biztosít 
megélhetést a vasút, míg a rendszer-

váltás előtt a vasutas munkavállalók 
létszáma meghaladta a 8 ezret. Zá-
hony a régi hírnevét valószínűleg már 
nem fogja visszakapni, de különleges 
gazdasági övezetként még kihasíthat 
egy szeletet  az ömlesztett vagy akár a 
konténeres áruk szállításból. Az orosz 
Transzszibériai Szállítások Koordináci-
ós Tanácsa például az egyre nagyobb 
mértéket öltő postai szállítások szabá-
lyozására készül, akár ez is egy kitöré-
si pont lehet. Bizonyára ön is rendelt 
már terméket Kínából az Aliexpressen 
keresztül. Ezt a speciális kereskedelmi 
formát a kínai állam is támogatja, ezért 
a postai küldemények vasúti szállításá-
nak növekedése Záhony szempontjá-
ból is fontos lehet. Egy másik kitörési 
pont szintén nem új keletű: ha már 
meg kell állnia az árunak a nyomtáv-
váltás miatt, akkor a logisztikai láncban 
teremtsünk Záhonyban hozzáadott ér-
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Rendkívül szép és izgalmas feladat, 
műszaki szempontból pedig igazi 
kihívás lesz 166 kilométer hosszú 
vasúti pályát komplexen átépíteni a 
Budapest–Belgrád projekt keretében. 
Az elmúlt évtizedekben nem volt ilyen 
nagy léptékű vasútfejlesztés hazánk-
ban – állítja dr. Pafféri Zoltán. A MÁV 
Zrt. kiemelt projektjeinek jelenlegi 
vezetőjét a Budapest–Belgrád vasút-
vonal fontosságáról és új munkahelyé-
ről, a Kínai–Magyar Vasúti Nonprofit 
Zrt.-ről kérdeztük.

Van már kínai névjegykártyája?
Nincs, de már láttam, hogy fog kinézni.

És jár már kínai nyelvtanfolyamra a 
Konfuciusz Intézetbe?
Még nem, viszont ezt már el tudom 
mondani: 中匈铁路非盈利封闭股份
有限公司 – zhongxiong tielu feiyingli 
fengbi gufen youxian gongsi.

Azaz?
Azaz Kínai–Magyar Nonprofit Zrt. Ez a 
vegyesvállalatunk hivatalos kínai neve. 
Rengeteg tárgyaláson vagyunk túl, en-
nek is köszönhető, hogy ma már a be-
szélgetések során sokszor kihallunk és 
értünk szavakat, felismerjük az arcokat. 
Azért az elején ez korántsem volt köny-

nyű. A MÁV-nak 15, a két kínai vasúttár-
saságnak 85 százalékos tulajdoni hánya-
da van a vegyesvállalatban, amit így mi 
kisebbségi tulajdonú leányvállalatként 
kezelünk.

A Kínai–Magyar Nonprofit Zrt.-nek 
lesz egy másik, egy kínai vezérigazga-
tója is. Vele milyen a kapcsolat? Hogy 
értenek szót?
Természetesen angolul, nem hivatalos al-
kalmakkor németül. Szerencsére Kong Qi 
(孔琦) úrral is sikerült jó munkakapcsola-
tot kialakítani, s remélem, hogy ez a kö-
zös döntéshozatalt is megkönnyíti majd. 
Lassan három éve ismerem, s mondha-
tom: igazi vasutas. Több mint harmincöt 
éve dolgozik a kínai vasútnál, karrierjét 
a „terepen” kezdte, forgalmi területen. 
Tanult és dolgozott külföldön is, a kilenc-
venes évek végén, a kétezres évek elején 
Franciaországba, majd Németországba 
küldték. Részese volt az első, Peking és 
Tiencsin között közlekedő gyorsvasút 
megépítésének is, amit egyébként annak 
idején egy francia vállalat bevonásával 
valósítottak meg a kínaiak.

Milyen a munkamegosztás önök  
között?
A kínai partner elsősorban a Budapest–
Belgrád projekt műszaki menedzsment-

jéért felel, nekünk pedig az a feladatunk, 
hogy biztosítsuk a vegyesvállalat műkö-
déséhez szükséges pénzügyi és jogi-be-
szerzési feltételeket, gondoskodjunk a 
projekt EU-s és magyar szabályoknak 
való megfeleléséről. A kitűzött célok 
gyors eléréséhez ugyanis megfelelő tá-
mogatottságra van szükség a szabályo-
zási és az engedélyezési folyamatokat 
illetően.

Tegyük fel, hogy minden a tervek-
nek megfelelően alakul, s 2021-ben 
vagy legkésőbb 2022-ben Belgrádból 
kigördül az első szerelvény, amely 
már 160 km/h-s sebességgel robog 
Budapest felé. Szijjártó Péter külügy-
miniszter szavaival élve: „Közép-Ke-
let-Európa legnagyobb infrastruk-
turális beruházásából” hová lehet 
továbblépni?
Azért ennyire ne szaladjunk előre az idő-
ben, van addig elég teendő, még ha kí-
nai barátaink azt mondogatják is, hogy 
nekik bizony már megvan a következő 
céljuk. Határozott elképzelésük van ar-
ról, miként lehetne kiépíteni Kínán kívül 
a gyorsvasúti struktúrát, ezért biztosak 
lehetünk benne, hogy nem fognak Bu-
dapestnél megállni. Néha viccesen meg 
is szoktam jegyezni a vezérigazgató 
társamnak: ha nem hozzuk időre a várt 

Nemcsak a korát,  
a kihívásokat is vállalja

Bár előzetes információnk nem volt róla, 
de épp a születésnapján beszélgettünk 
Pafféri Zoltánnal. A részben sváb csa-
ládból származó fiatalember 1985-ben 
született Szolnokon. Az állomás köze-
lében felnőve látta, ahogy a kivonuló 
szovjet csapatok tankjait vonatra rakták 
– ez meghatározó gyerekkori élménye. 
(Később – már MÁV-osként – a korábban 
pusztuló, ma már repülőmúzeumként 
működő szolnoki indóház, valamint a 
járműjavító területén lévő víztorony meg-
mentésében is közreműködhetett.)

Pafféri Zoltán az ELTE jogi karán szer-
zett diplomát, egy évet a németországi 
Jénában tanult. Nős, egy 20 hónapos 
fiúgyermek édesapja. Érdekli a gazda-
ságtörténet, de leginkább a XX. század 
gazdaság- és társadalomtörténete. Kikap-
csolódásként dzsesszt hallgat, és legszí-
vesebben robogóján robogná át a várost, 
ha lenne rá szabadideje. 2010 júliusában 
közbeszerzési szakértőként került a vál-
lalatcsoporthoz, majd – számos projekt 
és a 2012-ben megalakult Projektiroda 
vezetését követően – kiemelt fejlesztési 
vezető lett. 2015 óta Záhony-Port Zrt. 
felügyelőbizottságának elnöke. Nemrég 
a Budapest–Belgrád gyorsvasút fejleszté-
séért felelős kínai–magyar vegyesvállalat 
társ-vezérigazgatójává választották. 
Meggyőződése, hogy az elsőre lehetetlen-
nek tűnő feladatokat kemény munkával, 
csapatban meg lehet oldani. Ezért nem-
csak a korát, de a kihívásokat is vállalja.

„A kontinens teljes  
vasúthálózata bedugulna, 
ha az Európába hajón ér-
kező áruknak akár az egy 
százalékát átterelnénk a 
vasútra.”
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téket vámszabad terület kialakításával, 
feldolgozóüzemek létesítésének ösz-
tönzésével. Ez és a szlovák útiránnyal 
szembeni versenyelőny megteremtése 
hozhat több árut a térségbe.

Csakhogy Záhony szempontjából 
rosszul kezdődött az év: Kínából ja-
nuár 1-jén kísérleti jelleggel teher-
vonatot indítottak – Orosz-, Fehér-
orosz-, Lengyel- és Németországon 
át – Nagy-Britanniába.
A lengyelek felé eddig is jelentős volt 
ez az áruforgalom. Nyilván ehhez az 
orosz–belarusz vámunió is hozzájárul, 
ami eggyel kevesebb vámolási pontot 
jelent. Az végig szárazföldi út, a Buda-
pest–Belgrád projekt esetében viszont 
a hajóútról terelődik vasútra az áru-
forgalom, s ezen az útvonalon a szlo-
vák, a cseh és a dél-német autógyárak, 
valamint az osztrák iparvállalatok is 
elérhetők. Ez lehet az egyik legfonto-
sabb hozadéka a projektnek azonkívül, 
hogy a személyforgalomban a magyar 
és a szerb főváros között a jelenlegi 8 
óráról akár 2,5-3 órára rövidülne a me-
netidő. De arról se feledkezzünk meg, 
hogy a nemzetközi tenderen kiválasz-
tandó nemzetközi tervező, kivitelező 
és beszállító vállalatok Magyarorszá-
gon létesíthetnek hídfőállásokat.

Mivel a kínaiak finanszírozzák a pro-
jektet, nyilván elsősorban rájuk gon-
dol, nem?
A kínaiak már megvetették a lábukat 
Európában. Rengeteg jól menő céget 
vásároltak fel Németországban, sőt a né-
met vasúthálózat közel felére vonatkozó 
GSM–R hálózatfejlesztésre kiírt tendert 
is ők nyerték legutóbb. Nagyon fontos, 
hogy a Budapest–Belgrád projektet nem 
Kína kapja, hanem a Kínai–Magyar Vasúti 
Zrt.-nek EU-konform, versenysemleges, 
nyílt tenderezés keretében kell kiválasz-
tania a legjobb ajánlatot tevő vállalko-
zókat... Az a cég első feladata, hogy még  
tavasszal kiírja a Budapest–Belgrád vasút-
vonal magyarországi szakaszának fejlesz-
tésére, kivitelezésére a pályázatot a 2016. 
évi XXIV. törvényben a nemzetközi szer-
ződéssel együtt kihirdetett beszerzési 
szabályzatnak megfelelően. A beszerzési 
szabályzat az unió irányelveinek megfele-
lően készült, és sok esetben még az uniós 
és a magyar közbeszerzésnél is szigorúbb. 
Viszont lehetővé teszi, hogy bárki beszáll-
jon a versenybe. Így amerikai, új-zélandi, 
ausztrál vagy akár orosz jelentkezők is in-
dulhatnak. A konkrét munka, a tervezés, 
az engedélyezés, majd a kivitelezés azon-
ban csak akkor indulhat el, ha a magyar 
állam megköti a finanszírozási szerződést 
a nemzetközi megállapodás szerint. A kö-

zös vállalat működésének második szaka-
sza ekkor kezdődhet: a projektmenedzs-
ment tevékenység.

Úgy fog menni minden, mint a karika-
csapás?
Egyre erőteljesebben haladunk az abszt-
raktumoktól a konkrét feladatok irányá-
ba. A projekt valójában most indul igazán.  
Az elmúlt pár hónap ugyanis a cég létreho-
zásával, a szervezeti struktúra kialakításá-
val, a pénzügyi feltételek megteremtésé-
vel, a felelősségi körök meghatározásával 
telt, s minderre rendkívül szűkös idő állt 
a rendelkezésünkre. Ugyanúgy, mint a 
józsefvárosi pályaudvaron felépült Sor-
sok Háza esetében: eleinte ott sem bízott 
senki abban, hogy záros határidőn belül 
sikerül teljesítenünk a feladatot, de a vé-
gére megmutattuk, hogy összefogással, 
csapatmunkával mindent meg tudunk 
csinálni. Két hónap alatt száznál is több 
tárgyalást folytattunk le a kollégákkal, 
s közben három közbeszerzési eljárást 
is levezényeltünk, a ránk kiszabott fela-
dat teljesült, az épület és a környezete 
megújult. Mi elvégeztük a feladatunkat, 
az intézményt most már tartalommal 
kell feltölteni. De ez már nem a MÁV  
kompetenciája.

Dr. Haraszti Katalin – Gyüre József

December közepén újabb mérföldkövé-
hez érkezett a magyar vasúti személyszál-
lítás fejlesztése: az utolsó FLIRT motorvo-
natot is átadta a gyártó, és forgalomba állt 
az a 6+15 jármű, amelyről a MÁV-START 
Zrt. még 2015 nyarán írt alá szerződést a 
Stadlerrel. Ezzel teljessé vált a vasúttár-
saság FLIRT-flottája, amelyben megta-

lálható a 2007 és 2010 között beszerzett 
60 motorvonat, valamint a 2013 óta több 
ütemben megvásárolt 63 egység is.

Csépke András, a MÁV-START Zrt. vezér-
igazgatója a 2016. december 19-i projekt-
átadó rendezvényen úgy fogalmazott: 
„Nem elhanyagolható szempont, hogy a 

teljes FLIRT-flotta éves energiamegtakarí-
tása meghaladja a 4,1 milliárd forintot, a 
motorvonatok megjelenése, gyorsasága 
és kényelmi szolgáltatásai pedig mind hoz-
zájárultak arculatunk modernizálásához, 
szolgáltatásaink színvonalának emelésé-
hez, és ahhoz, hogy az utasok szemében 
egyre vonzóbb alternatíva lett vonattal  
utazni.”

A pálya- és járműfelújítások, valamint a 
kedvező menetrendi struktúra mellett 
az új motorvonatoknak is köszönhe-
tő, hogy 2016-ban 3 millióval sikerült 
növelni az utasszámot. Budapest elő-
városában a vonatok csaknem két-
harmadát lehet FLIRT-ökből kiállítani, 
vagyis évente 34 millió utazást, az éves 
utazások negyedét tudja a MÁV-START 
korszerű motorvonatokkal kiszolgálni. 
Az új járművek érkezésének ráadásul 
nemcsak az agglomeráció utasai vál-
tak nyerteseivé, hanem az ország más 
területein utazók is, hiszen a budapesti 
elővárosban felszabaduló, jobb minő-
ségű kocsikat át lehetett csoportosítani 
oda, ahol korábban idősebb, használt  
járművek jártak.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
(NIF) Zrt. által megvalósított beruházás 
keretében 19 kilométer hosszan épí-
tették át a vágányokat, kilenc személy-
pályaudvari vágányt korszerűsítettek, 
négy magas peron és három szigetpe-
ron, három peronlift, valamint peron-
tetők épültek. Megújult a térvilágítás 
is, továbbá korszerű utastájékoztató 
és vagyonvédelmi térfigyelő rendszer 

létesült az állomás egész területén. 
Megújult a felsővezetéki hálózat is, 
és tengelyszámlálós vonatérzékelésű 
elektronikus állomási biztosítóberen-
dezést építettek ki 89 központi állí-
tású váltóval. Moha és Börgönd felé 
új, tengelyszámlálós, ellenmenetet és 
vonatutolérést kizáró berendezést te-
lepítettek. A műemlék állomásépület 
részlegesen újult meg: új utasaluljá-

rót és két csarnokliftet alakítottak ki.  
A csarnokliftek az akadálymentes köz-
lekedést biztosítják az aluljáró felé, il-
letve az egyik lift a galérián építendő 
kormányablakot is ki fogja szolgálni. 
Az állomási parkot felújították, és zaj-
védő fal épült a Mártírok útján. 

„A székesfehérvári vasúti csomópontot 
legutóbb 60 évvel ezelőtt korszerűsí-
tették, azóta elöregedett a vágány-
hálózat és a biztosítóberendezések is.  
A fejlesztésnek köszönhetően az átmenő 
fővágányokon 100 km/h-ra emelkedett 
a megengedett sebesség” – mondta Pál 
László, a MÁV Zrt. általános vezérigaz-
gató-helyettese a fejlesztés 2016. de-
cember 19-i átadásán.

NIF Zrt.

Teljessé vált a MÁV-START FLIRT-flottája

Befejeződött a székesfehérvári állomás felújítása

Csépke András, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója

Fo
tó

: N
IF

 Z
rt

./B
ie

lik
 Is

tv
án



8 9

HÍRVONAL HÍRVONAL

A Záhony-Port Zrt. december 22-én tar-
totta meg a 2016-os esztendő ünnepélyes 
középvezetői értekezletét, amelyen a kö-
zépvezetőkön kívül az üzemi tanács tagjai, 
a munkavédelmi képviselők, az érdekképvi-
seletek, és vállalat munkáját segítő MÁV Zrt. 
mellett a Rail Cargo Hungaria Zrt. területi 
vezetői is részt vettek. 

A társaság éves átrakási volumene az előze-
tes számítások szerint elérte a 2,1 millió ton-
nát, rakodási bevétele pedig az 1,7 milliárd 
forintot. Ehhez nagymértékben hozzájárult 
a Dunaferr forgalmában bekövetkezett kö-
zel 30 százalékos volumennövekedés, va-
lamint a linzi (Ausztria) rendeltetésű ércek 
szállításának bázisévhez mért növekedése. 
A társaság bevételét növelte, hogy a MÁV 

Zrt. pályavasúti ágazata karbantartási, javí-
tási és egyéb munkákat rendelt meg, így a 
rapszodikusan jelentkező árubefutás csen-
desebb időszakaiban is folyamatos lehetett 
a dolgozók foglakoztatása.

„A pályavasút, illetve azok a MÁV-szerveze-
tek, ahol munkavállalóink külső munkákat 
végeztek, meg voltak elégedve a munkánk-
kal” – mondta Gubik László vezérigazgató, 
aki utalt arra is, hogy a társaság úgy való-
sította meg 2016-os gazdálkodási tervét, 
hogy közben munkát biztosított 387 dol-
gozónak, és végrehajtotta a csoportszintű 
bérintézkedéseket, illetve biztosította vala-
mennyi dolgozó részére a VBKJ-kereteket. 
Sőt, mindemellett rendezte a karbantartási 
területen dolgozók műszakpótlékának kér-

dését, és az esztendő végén a társaság saját 
erőből – a bértömeg keretéből – egyszeri 
bruttó 20 ezer forint kifizetésével köszönte 
meg a munkavállalók teljesítményét.

Az évzáró értekezlet keretében a kiemelke-
dő munkát végző kollégák elismerő okleve-
let és vásárlási utalványt kaptak. A 2016-os 
év adminisztrációs munkavállalója Béresné 
Pócsik Erzsébet, az esztendő kiemelkedő 
munkaszervezője Pokol Csaba, kiemelke-
dő karbantartója Szabó Zsolt László, üze-
meltetési munkavállalója  pedig a B darun 
dolgozó brigád – Bálint Csaba, Daku Krisz-
tián, Éles András, Jánvári László, Juszku Bar-
nabás, Káté István, Kiss Zoltán, Lobosóczki 
Zsolt, Szabó András és Tóth Sándor – lett.                 

Záhony-Port Zrt.

Az új év kezdetén sokan tesznek valami-
lyen fogadalmat. Ki erre, ki arra kötele-
zi magát, de a fogadkozások legtöbbje 
rendszerint arra irányul, hogy valamilyen 
módon egészségesebbé tegyük életün-
ket. A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgató-
sága ennek jegyében lépcsőzésre buzdít-
ja a budapesti MÁV-székház dolgozóit az 
épület lépcsőházaiban elhelyezett matri-
cákkal.

A feliratok egy része a lépcsőjárás jóté-
kony egészségügyi hatásaira hívja fel a 
figyelmet, például: „Egy perc lépcsőzés 
mínusz 11 kcal.”; „A tüdőd teljesítőképessé-
ge hosszú távon fokozódik a lépcsőzéstől.”; 
„Belevágsz? Lépcsőzz egyenes háttal!”; „Re-
méljük, holnap is erre jársz!” Más matricák 

humorral jutalmazzák azokat, akik egész-
ségük megőrzése érdekében hajlandók 
lemondani a liftek nyújtotta kényelemről: 
„Jobb ma egy lépcső, mint holnap egy dok-
tor.”; „Most még csak a lábad fáj. Mire felérsz, 
már mindened!”; „Hatost dobtál, három 
lépcsőt ugorhatsz előre!”; „Nem felejtettél el 
valamit a trafikból? Ugye, mehetsz vissza…”

Aki már tavaly belevágott a lépcsőzés-
be, annak gratulálunk, és arra biztatjuk, 
hogy jó szokását 2017-ben is tartsa meg. 
Azok számára pedig, akik eddig vala-
milyen oknál fogva elkerülték a lépcső-
házat, itt a kiváló lehetőség, hogy egy 
új évi fogadalommal köteleződjenek el 
a lépcsőhasználat mellett. A kezdemé-
nyezés természetesen nincs a budapesti 
MÁV-székházhoz kötve, jó szívvel ajánljuk 
e gyakorlatot a vasúttársaság valamennyi 
munkavállalója számára, persze elsősor-
ban az irodai munkát végzőkre gondolva. 
(A földszintes épületben dolgozóktól két 
dolgot kérünk: egyrészt elnézést, más-
részt egy kis kreativitást a lépcsőzés pót-
lására.)

MÁV Zrt. KIG

A MÁV-START Zrt. érdekképviseleti és 
munkavállalói megkeresésekre reagál-
va nemrég olyan alkalmazást készített, 
amellyel egyszerűen, gyorsan és bárki szá-
mára elérhető módon ellenőrizhető a vas-
úti utazási igazolványok érvényessége az 
utazási igazolvány számának megadásá-

val. Olyan megoldást kerestek, amely nem 
jár jelentős költséggel, ugyanakkor azonos 
lehetőséget biztosít valamennyi, vasutas 
igazolvánnyal rendelkező jogosult részére 
az ellenőrzésre, azok számára is, akik nem 
tartoznak a MÁV-csoporthoz (például BA-
HART, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 

vasútegészségügy, nyugdíjasok). Az alkal-
mazás a MÁV-csoport honlapján érhető el 
a www.mavcsoport.hu/mav-start/bemutat-
kozas/vasuti-utazasi-igazolvanyokkal-kap-
csolatos-tudnivalok címen.

A MÁV-START Zrt. vezetése

Az Európai Vasúti és Infrastruktúra Társasá-
gok Közössége (CER) 2016 őszén is meghir-
dette immár hagyományos fotópályázatát, 
amely ezúttal az Aline Bastin Fotóverseny 
címet viselte a szervezet tragikus körülmé-
nyek között elhunyt fiatal munkatársának 
emlékére. A CER a beküldött fotók közül 
12 nyertes képet választott ki, a győztes al-

kotók között ott volt a MÁV-csoport három 
munkatársa is: Kajati Gergely, a MÁV Zrt. 
ferencvárosi gurításvezetője, Tilai Norbert, 
a MÁV-START Zrt. győri személyszállítási és 
vontatási igazgatóságának mozdonyveze-
tője, és Kolozsvári Dezső, a MÁV Zrt. mis-
kolci biztosítóberendezési főnökségének 
műszerésze. Mindannyiuknak gratulálunk 

az elismeréshez! Kollégáink, mondhatni, 
hagyományt folytattak, hiszen az elmúlt 
két évben is bekerültek magyar alkotók 
művei a 12 legjobb kép közé: 2014-ben 
Kovács Róbert berlini főpályaudvarról 
készített képe, 2015-ben pedig Kraus 
Gabriella Keleti pályaudvaron készített 
fotója nyerte el a zsűri tetszését.

A MÁV FKG Kft. gazdálkodási lehetősé-
geihez mérten a munkakörülménye-
ket javító intézkedéseket hajtott végre 
ütemezett módon a 2016-os év során. 
A MÁV Zrt. leányvállalata a terveknek 
megfelelően valósította meg a mint-
egy 600 millió forint értékű beruházá-
sokat. Az intézkedéssorozat keretében 
korszerűsítették a világítást a társaság 
jászkiséri székhelyének frekventált 
műhelyeiben (IV. fényezőműhely, IV. 
szerelőműhely, I., II. és V. csarnok) új, 
energiatakarékos és nagyobb hatás-
fokú LED-fényforrások elhelyezésével. 
Az érintett munkavallók – mintegy 140 
fő – pozitívan fogadták a fejlesztést.  

A fényezőüzemben speciális, robba-
násbiztos lámpatestek segítik a meg-
felelő minőségű fényezési tevékenység  
végzését.

A mintegy 70 fős vasúti munkagép-üze-
meltetési szervezet vasúti pályakarban-
tartási tevékenysége során folyamato-
san, az ország szinte minden pontján 
végez munkákat. A tevékenységhez kap-
csolódóan a vasúti munkagépeken dol-
gozó munkavállalók elhelyezésére és 
szociális igényeinek kielégítésére lakó-
kocsik szolgálnak. A mostani fejlesztés 
során 18 darab különböző, a MÁV-START 
Zrt. által fővizsgázott lakókocsit korsze-
rűsítettek. A felújítások során a járművek 
teljes belső berendezését kiszerelték, 
teljes hő- és vízszigetelést végeztek raj-
tuk, és megújították a nyílászárókat is. 
A kocsik öltöző-, fürdő-, társalkodó- és 
hálóhelyiségeit korszerű és energiata-
karékos eszközökkel, berendezésekkel 
szerelték fel. Megújult a járművek teljes 
villamos hálózata is, a nyári hőség ellen 
pedig ezentúl klímaberendezések védik 
a kocsikban tartózkodókat.

A társaság budapesti, Kőér utcai telep-
helyén a teljes kültéri világítás, a járda 
és a parkoló újult meg. A MÁV FKG Kft. a 
jövőre nézve is stratégiai fontosságúnak 
tartja a munkakörülmények javítását cél-
zó intézkedések megtételét, illetve foly-
tatását.

Fotó és szöveg: MÁV FKG Kft.

Sikeres évet zárt a Záhony-Port Zrt.

Új évi fogadalom, avagy lépcsőre fel!

Interneten ellenőrizhető az arcképesek érvényessége

Három MÁV-os nyertes a CER fotópályázatán

Javuló munkakörülmények a MÁV FKG Kft.-nél

Vitéz Tóth Jánost 2017. január 1-jén éjsza-
ka, otthonában, álmában érte a halál. Bú-
csúztatóját január 13-án 13 órakor tartot-
ták – római katolikus szertartásrend sze-
rint – Algyőn a Szent Anna-templomban. 
Hamvait a helyi temetőben helyezték örök 

nyugalomra. A gyászmisén és a temetésen 
Mondi Miklós, a MÁV Zrt. szegedi pálya-
vasúti területi igazgatója is részt vett, és 
a vasutasok nagy családja nevében elhe-
lyezte a megemlékezés koszorúját.

Tóth János Algyőn született 1914. ápri-
lis 13-án. Az elemi iskola elvégzése után, 
1940-ig földműves nagyapja 10 holdas 
földjén dolgozott. Katonaéveinek letölté-
se után, 1940. március 1-jén pályamunkás-
ként állt szolgálatba a vasútnál, és 27 évig 
volt a MÁV alkalmazottja. A II. világhábo-
rúban észak-magyarországi területre ve-
zényelték: egy katonaorvos mellett kellett 
felcserkednie. Csak 1944. október végén 
szerelt le, és tért vissza Algyőre váltóőrnek. 

Előbb csak Algyő állomáson, később – vo-
nali tartalékosként – a Szeged–Békéscsaba 
és a Makó–Tiszatenyő vasútvonalon telje-
sített szolgálatot. 1967. december 10-én 
rokkantsági nyugdíjasként kellett megvál-
nia szeretett munkahelyétől, de betegen is 
munkát vállalt: a helyi gáztöltő üzemben 
dolgozott éjjeliőrként 1980. október 3-ig. 
50 évig volt a Vasutas Szakszervezet tagja, 
és 57 évi házasság után özvegyült meg.

Vitéz Tóth Jánosnak, Algyő legidősebb 
polgárának és rangidős vasutasának 
emlékét leánya, két unokája és egy 
dédunokája, valamint a MÁV Zrt. Sze-
gedi Pályavasúti Területi Igazgatósága  
kegyelettel megőrzi.

103 évesen elhunyt Algyő rangidős vasutasa

Kolozsvári Dezső                         Kajati Gergely                        Tilai Norbert
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Szervezeti változások a MÁV Zrt.-nél

A jelenleg zajló közlekedésfejleszté-
si programokban kiemelt szerepet 
kaptak a vasúti beruházások, emiatt 
a MÁV-csoportot érintő beruházások, 
felújítások száma az elmúlt időszak-
ban jelentősen növekedett, és várha-
tóan tovább fog nőni. A folyamatos 
beruházások és felújítások megfelelő 
előkészítése, összefogása, felügyelete, 
valamint átfutási idejük gyorsítása 
érdekében a MÁV Zrt. szervezeté-
ben szétválasztották a pályavasúti 
üzemeltetési és a beruházási, felújítási 
tevékenységet.

A Stratégiai Vezérigazgató-helyettesi 
szervezet a MÁV Zrt. eredményességét és 
a vasúti közlekedés versenyképességét 
szolgáló fejlesztési, beruházási, felújítá-
si és hálózati szintű karbantartási tevé-
kenység teljes körű forrásallokációját, 
műszaki előkészítését, koordinációját, 
lebonyolítását és utókövetését végzi. A 
stratégiai vezérigazgató-helyettesi pozíci-
ót Pál László tölti be. A szakember 1986 
óta a MÁV munkavállalója; 2010 és 2012 
között kisebb kitérőt tett a GYSEV Zrt.-hez, 
ahonnan visszatért a MÁV Zrt. kötelékébe, 
és 2012 óta általános vezérigazgató-he-

lyettesként tevékenykedett. Feladata a jö-
vőben – a pályavasúti szolgáltatások haté-
kony és színvonalas biztosítása érdekében 
– a pályavasúti infrastruktúra fejlesztési, 
beruházási, felújítási és hálózati szintű kar-
bantartási tevékenységéhez szükséges, 
költségtérítésből, célzott költségvetési 
forrásból, európai uniós vagy egyéb tá-
mogatásból finanszírozott projektek meg-
valósításának irányítása, lebonyolítása,  
koordinálása.

A Stratégiai és Fejlesztési Főigazgató-
ság a felelős a fejlesztések, beruházások 

összefogásáért, csoportszintű monito-
rozásáért, a hálózati szintű forrásalloká-
cióért, a kiemelt projektek kezeléséért, 
valamint a beruházások lebonyolítá-
sáért felelős. A stratégiai és fejlesztési 
főigazgatói pozíciót Kiss-Becze Eszter 
tölti be. 1994-ben Hatvanban, forgalmi 
területen kezdte pályafutását: forgalmi 
gyakornok, hangosbemondó, igazga-
tási ügyintéző és anyaggazdálkodási 
előadó munkakört töltött be. 2001-től a 
budapesti területi igazgatóságon belső 
ellenőri, majd az Ellenőrzési Főosztályon 
szakértői feladatokat látott el. 2007-ben 
pályafutását a MÁV-START belső ellenőr-
zési szervezetében ellenőrzési koordi-
nátorként folytatta. 2012-ben – mint az 
általános vezérigazgató-helyettes szak-
mai titkára – tért vissza a MÁV Zrt.-hez. 
2014-től pályavasúti koordinációs veze-
tő, majd pályavasúti működéstámoga-
tási vezető pozíciót töltött be. A szak-
ember közgazdász és jogi szakokleveles 
közgazdász diplomával, és több vasúti 
végzettséggel rendelkezik.

Az üzemeltetési (pályalétesítmény, in-
gatlan, forgalom) tevékenység, a pá-
lyavasúti szolgáltatások (korábbi pálya-
vasúti értékesítési főosztály), valamint 
a pályavasúti területi igazgatóságok 
szakmai felügyeletét az elnök-vezér-
igazgató közvetlen irányítása alatt az 
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes 
látja el. Az üzemeltetési vezérigazga-
tó-helyettesi pozíciót Veszprémi László 
tölti be. A szakember 1986. június 30-án 
Szakály-Hőgyész állomás váltókezelője-
ként kezdte pályafutását, majd 1993-tól 
állomásfőnök, 1997-től csomóponti gaz-
dálkodási vezető, 2001-től már forgalmi 
csomóponti főnök lett. 2003-tól a pécsi 

területi forgalmi osztály vezetője, majd 
2005-től területi központvezetője. 2009-
től Budapesten folytatta pályafutását, 
ahol vezetőként először forgalmi osz-
tályvezetői, majd 2013. június 1-jétől pá-
lyavasúti területi igazgatói feladatokat 
látott el. Négy diplomával (vasútüzem-
mérnök, mérnök-üzemgazdász, minő-
ségügyi és munkavédelmi szakmérnök) 
és számos szakmai végzettséggel ren-
delkezik.

A távközlési, erősáramú és biztosítóbe-
rendezési szakterület, valamint az info-
kommunikáció az elnök-vezérigazgató 
közvetlen irányítása alatt működő Info-
kommunikációs és Technológiai Rend-
szerek Főigazgatóság irányításával mű-
ködik tovább. Az infokommunikációs és 
technológiai rendszerek főigazgató po-
zíciót Vidra András tölti be. Vidra And-
rás 2016. december 31-ig infokommu-
nikációs igazgatóként tevékenykedett, 
amely tevékenysége mellett – 2016 nya-
ra óta – ellátja a MÁV Szolgáltató Köz-
pont Zrt. informatikai vezetői feladatait 
is. Az új főigazgatóság célja a MÁV-cso-
port üzleti és funkcionális folyamatai-
hoz szükséges infokommunikációs és 
technológiai rendszerek zavarmentes és 
biztonságos működtetésének felügye-
lete, a rendszerek korszerűsítésének 
és az új rendszerek megvalósításának 
felügyelete, irányítása és koordinálása, 
valamint az alkalmazott csoportszintű 
infokommunikációs és társasági szintű 
technológiai rendszerek integrációjának 
megteremtése.

A Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság, 
valamint a Beszerzési Stratégia szer-
vezet által ellátott tevékenységeket a 

Beszerzési Főigazgatóság szervezete 
látja el, a beszerzési főigazgatói pozíciót 
Szalai Zsolt tölti be. A szakember 2014 
novemberében csatlakozott a MÁV Zrt. 
felső vezetéséhez, azóta irányítja a Be-
szerzési Stratégia szervezetét. 2017. ja-
nuár 1-jétől a Beszerzési Főigazgatóság-
ba integrálódott a Pályavasúti Beszerzési 
Igazgatóság, így a MÁV Zrt. beszerzési 
tevékenysége egy irányítás alá került. 
A beszerzési főigazgatóság célja – a fel-
ügyeleti, ellenőrzési, fejlesztői, szakértői 
és megrendelői szerepkörnek megfele-
lően –, hogy hozzájáruljon a MÁV Zrt., 
valamint a MÁV-csoport beszerzési, 
készletgazdálkodási, logisztikai és köz-
ponti energiagazdálkodási stratégiájá-
nak végrehajtásához a keresztfinanszíro-
zás kizárásával.

A budapesti pályavasúti területi igazga-
tói pozíciót Nagy Krisztián, míg a deb-
receni pályavasúti területi igazgatói po-
zíciót Tokaji Róbert tölti be 2017. január 
1-jétől.

A bemutatott változásokon felül a 2016-
os év működési tapasztalatai, valamint 
az INKA-projekt 2017. január 1-jei éles 
indulása által generált változásokat – az 
optimális működés megteremtése érde-
kében – a szervezetek feladatleírásaiba 
átvezették.

Új szervezeteink működését a Vasutas 
Magazin soron következő lapszámaiban 
mutatjuk be.

A Működési és Szervezeti Szabályzat 
egységes szerkezetben, letölthető for-
mátumban elérhető a http://intranet.
mav.hu/MSZSZ címen.

Pál László Kiss-Becze Eszter Veszprémi László

Vidra Adnrás Szalai Zsolt Nagy Krisztián
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Jövőre ünnepli hetvenedik születés-
napját a Gyermekvasút, amely évi 300 
ezer utasával a budai hegyvidék egyik 
legnépszerűbb látványossága. Meg-
néztük, milyen egy csendes, januári 
hétköznap a Hűvösvölgy és Széchenyi-
hegy között közlekedő kisvasúton.

Az év egyik leghidegebb napján, friss, 
szikrázó hóban lépkedünk a hűvösvöl-
gyi végállomás felé – az Országos Me-
teorológiai Szolgálat a teljes fővárosra 
elsőfokú figyelmeztetést adott ki, itt, a 
budai hegyek árnyékában pedig még 
zordabbnak tűnik az idő: teljesen átfagy-
va lépünk be a Gyermekvasutas Otthon 
jól fűtött épületébe. Jó párszor utaztunk 
már a Széchenyi-hegyről a lenti végál-
lomásig, de itt még sosem jártunk. Pe-
dig lényegében innen irányítják a vonal 
teljes forgalmát, itt tartják a kéthetes 
nyári tábort és a téli szabadidős progra-
mokat is. Itt vár minket Váczi Viktor, aki 
1993-ban végezte el a gyermekvasutas 
tanfolyamot; különböző státuszokban 
– továbbszolgálóként, illetve a szintén 
Hűvösvölgyben található múzeum egyik 
„motorjaként” – azóta is folyamatosan itt 
volt-van, 2004 óta pedig nevelőtanár-
ként dolgozik a Magyarország vasúti 
személyszállítási térképén 7-es számmal 
jelölt vonalon.

Most nyoma sincs a tavaszi-őszi ünnep-
napokon vagy a gyereknapi hétvégé-
ken szokásos óriási tömegnek, csendes, 
nyugodt nap van, de nem bánjuk – így 
legalább van időnk alaposan szétnézni, 
és nyugodtan beszélgetni a szolgálatot 
teljesítőkkel. A téli időszakban a hétfő 
üzemszüneti nap, de egyébként keddtől 
péntekig hét, szombat-vasárnap pedig 
nyolc vonatpár közlekedik. „Az az idő 
szerencsére elmúlt, hogy egész nap nincs 
utas” – utal a 1990-es évekre Viktor, aki 
elárulja: amikor ő gyermekvasutas lett, 
a téli időszakban hétfőn és kedden se 
jártak a vonatok, sőt ’93 telén arra is volt 
példa, hogy két hónapig teljes üzem-
szünet volt. Akkoriban senki sem viselte 
igazán szívén a budai-hegységi vonal 
sorsát: a rendszerváltás utáni néhány 
évben ütött vissza az, hogy több mint 
negyven évig Úttörővasútként üzemelt.

Bár a történészek tudnak róla, hogy 
a magyar cserkészek már az 1947-es 
franciaországi világdzsemboriról egy 
kisvasút építésének ötletével tértek 
haza, és hozzá is kezdtek a terv meg-
valósításához, tény, hogy a Magyar 
Kommunista Párt támogatását élvező 
úttörők gyorsan magukhoz ragadták 
a kezdeményezést: 1948 nyarán már a 
„hídverő és vasútépítő” Gerő Ernő avatta 

fel az első, három kilométeres szakaszt, 
amely rohamtempóban, alig hatvanhat 
nap alatt készült el. (Érdekesség, hogy 
az első járaton együtt utazott Gerő, Rá-
kosi Mátyás és Rajk László – utóbbi még 
belügyminiszteri minőségében, néhány 
nap múlva azonban leváltották a poszt-
ról, alig egy év múlva pedig már a Ráko-
si-korszak hírhedt koncepciós perének 
elsőrendű vádlottjaként várta a halálos 
ítéletet. Mindezek fényében kísérteties 
visszanézni az Úttörővasút avatásáról 
készült filmhíradó-felvételt, ahol a „ka-
lauz pajtás” bliccelésen kapja a nagyha-
talmú politikust: „Rajk pajtásnak nincs 
jegye? Fizessen bírságot!” – hordja le a 
minisztert a kis úttörő.)

Mennyire kellett megküzdenie a Gyer-
mekvasútnak az Úttörővasút árnyékával? 
– kérdezzük Váczi Viktortól, aki elárulja: a 
´90 utáni néhány évben a bezárás lehe-
tősége is felvetődött. A vonalat addig a 
MÁV, az úttörők és a Magyar Posta tar-
totta fenn, de az utóbbi kettő kiszállt az 
üzemeltetésből: a Magyar Úttörők Szö-
vetsége néhány év után meg is szűnt, a 
Posta pedig a továbbiakban nem kívánt 
gyerekek oktatásával foglalkozni. „’93-
ban, mikor én jártam tanfolyamra, még 
volt postaképzés, vizsgáznunk is kellett, 
de már soha semmilyen postai szolgálatot 
nem láttunk el” – meséli a nevelőtanár.  
A három egykori „gazda” közül a MÁV 
maradt meg; viccesen azt is szokták 
mondani, hogy itt dolgozik a MÁV Zrt. 
összes mozdonyvezetője – hiszen a 
többiek a MÁV-START állományában 
vannak. A „hét szűk esztendő” után 
szerencsére elég hamar sikerült túl-
jutni a mélyponton, és az utóbbi ne-
gyedszázad igazolta a Gyermekvasút  
létjogosultságát.

Közben az otthontól felballagunk a pe-
ronhoz, és körbejárjuk az állomás épü-
letét is. „Annak idején, az építéskor az 
volt az elv, hogy a teljes vonalon minden 
épület más-más stílust mutasson be; ez az 
oka, hogy itt nincs két egyforma állomás 
vagy biztosítóberendezés. Hűvösvölgyet 
eleve kétszintesnek építették: eredetileg 
alul volt a pénztárcsarnok, a felső szin-
ten pedig a várók és az étterem, aztán a 
’70-es–’80-as években ezt megcserélték” 
– mondja kalauzunk. Ma már minden 
vasúti funkció – így a pénztár is – a fel-
ső szinten található. Jókor érkezünk: az 
Mk45-ös mozdony indulásra kész, már 
utasok is vannak a szerelvényen – kis-
gyerekkel, szánkóval, ahogy kell –, így 
épp csak annyi időnk marad, hogy meg-
ismerkedjünk a szolgálatot teljesítő két 
gyerekvasutas jegyvizsgálóval: Gaál 
Viviennel és Sajben Ákossal. Vivi ötödik 
osztályos, a Fejér megyei Iváncsán lakik; 
szolgálati napon 5-kor kel, Érdig vonat-
tal jön, onnan pedig kocsival hozzák. 
Ákos hetedikes, Százhalombattáról jár 
be; ha iskola helyett Hűvösvölgybe kell 
jönnie, 4-kor szokott kelni. – Vivien jár 
messzebbről, mégis később kel, mint te? 
– viccelődünk Ákossal, de kiderül, hogy 
ő – komoly felsősként – áttért a kocká-
zatosabb reggeli bepakolásra, így már 
mindent értünk. Illetve majdnem; van 
itt még egy ellentmondás: Ákos család-
jában ő első „igazi” vasutas („bár apukám 
dolgozott raktárosként az Északi Járműja-
vítóban, nem tudom, ez mennyire számít” 
– teszi hozzá), mégis ő az elkötelezet-
tebb „MÁV-os”. Háromévesen, egy itteni 

kiránduláson csapta meg a mozdony 
füstje, a tavaly februári tanfolyamra si-
került bekerülnie, nyolcadik után pedig 
jelentkezni fog az ifivezető-képzésre (ők 
szervezik a gyerekvasutasoknak a sza-
badidős programokat). Ha felnő, moz-
donyvezető szeretne lenni. Vivi apukája 
vasutas, ő mégis csak a ballagásig terve-
zi a jövőt: sem ifivezetőnek, sem MÁV-os 
pályára nem készül. – Miért, mi leszel, ha 
nagy leszel? – kérdezzük, de nem avat be 
minket a terveibe. – Az nem ide tartozik 
– mondja nagy komolyan.

Bár kint tombol a tél, a kocsiban jó me-
leg van; negyven perc alatt érünk fel 
a Széchenyi-hegyi végállomásra, ahol 
a felnőtt szakemberek segítségével a 
mozdony átkerül a vonat másik végére, 
Ákos pedig addig – szakképzett zárféke-
zőként – betekeri a kéziféket a kocsi vé-
gében. Bő tíz perc múlva már indulunk 

Hóban-fagyban, Hűvösvölgytől 
a Széchenyi-hegyig

Váczi Viktor
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Előre tekintsen, aki az eke szarvára 
tette a kezét!

A 45 éves vasútépítő mérnök, Radvánsz-
ky Kázmér 16 éve a MÁV munkatársa. 
Róla aztán igazán elmondható, hogy 
messziről érkezett: Erdély 21., Románia 
52. legnépesebb településén, a Hargita 
megyei Csíkszeredán nevelkedett és 
élt. Székelyföldön járt iskolába, és ott 
kezdte vasutas pályafutását is, miután 
diplomát szerzett a temesvári műszaki 
egyetemen. 2001-ben kerekedett fel csa-
ládjával, és telepedett le Nagykanizsán. 
Jelenleg a Szombathelyi Pályavasúti 
Területi Igazgatóság munkatársa, illetve 
a Pályafenntartási Főnökség vezetője.  
A tavalyi vasutasnapon A Vasút Szol-
gálatáért kitüntetés ezüst fokozatát 
vehette át.

Ha jól számolom, akkor az 1989-es ro-
mán forradalmat követően, a ’90-es 
évek elején lehetett egyetemista, és a 
diplomáját átvéve talán 5 vagy 6 évig 
volt a román vasút dolgozója. Úgy 30 
évig bírta a romániai megpróbáltatáso-
kat. Felnőtt fejjel telt be a pohár?
Úgy valahogy, holott optimistán néztem 
az új világot, ám hamar kiderült, hogy 
semmi ok nincs a derűlátásra. 1996-ban 
pályafenntartási szakaszmérnökként 
kezdtem a munkát Csíkszeredában. El-
sősorban szakmai okok miatt költöztem 
át a családommal Magyarországra, mert 
magyarként nem láttam annak az esé-
lyét, hogy a szakmámban karriert építsek. 
Bár nagyon szerettem és lelkiismeretesen 
végeztem a munkámat, előrelépésre esé-
lyem sem volt, és még rosszul is fizettek.

Miért választotta épp a vasutas hiva-
tást? Talán a szülei is vasutasok voltak?

Nem, senkim sem volt vasutas. A pálya-
választásomat egyetlen szempont ve-
zérelte: arra vágytam, hogy a mérnöki 
munkámmal értéket teremtsek, hogy 
maradjon utánam valami kézzelfogható 
teljesítmény. Öt év helytállás után éltem 
a felajánlott lehetőséggel, és gyakorlatilag 
egyetlen nap alatt átköltöztem a csalá-
dommal Nagykanizsára.

Miért pont oda?
A MÁV nagykanizsai és a román vasúttár-
saság, a CFR csíkszeredai PFT-főnöksége 
között volt szakmai-baráti kapcsolat, így 
aztán mi, erdélyi vasutasok gyakran ta-
lálkoztunk a MÁV-os kollégákkal. Így ke-
rültünk Magyarországra, és Kanizsán jó 
barátokra leltünk. Ennek köszönhetően a 
beilleszkedés nem okozott nehézséget. 
Gyökeresen megváltozott az életünk, és 
végre szabadon beszélhettünk magyarul 
a munkahelyünkön is.

Mekkora a családja?
Öten vagyunk. A feleségemet még a gim-
náziumi évek alatt ismertem meg, majd 
a temesvári egyetem ideje alatt házasod-
tunk össze. Ő szintén MÁV-os, építőmér-
nök, alépítményi szakértő. A legnagyobb 
lányunk 19 éves, építőművésznek készül, 
jelenleg Pécsen tanul. Két fiúgyermekünk 
közül a nagyobbik 17, a kisebbik 10 esz-
tendős. Szabadidőmben próbálok minél 
több időt tölteni a családommal, gyer-
mekeimmel; ha kell, tanulunk, ha kell, ját-
szunk, vagy csak meghallgatom őket.

Nyolcesztendei szakaszmérnöki telje-
sítményét elismerve 2009-ben vezető 
mérnök lett a szombathelyi pályavasúti 
igazgatóságon, ahol aztán újabb 6 év 
elteltével a pályafenntartási főnökség 
vezetésére kérték fel. Két éve tölti be 
ezt a szerepkört. Ilyen karrierre vá-
gyott?
Erdélyben legfeljebb szakaszmérnök 
lehettem. Itt kaptam meg azokat a fel-
adatokat, amelyek révén valóban elmé-
lyülhettem a szakmai teendőimben. Mér-
nöki gondolkodásom fejlődésében sokat 
számított az is, hogy a szakaszmérnöki 
szerepkör mellett műszaki ellenőrként is 
tevékenykedhettem. Jó iskola volt. Oda-
át is kaptam fontos megbízást, ilyen volt 
például a gyimesi vasút Csíkszentmihály 
és Gyimesközéplok közti szakaszának 
átépítése, ami magába foglalta a 1223 
méter hosszú lóvészi alagutat és a 64,44 

méter magas, 264 méter hosszú völgyhíd 
átépítésének utómunkálatait. Mint mond-
tam, arra vágytam, hogy olyan munkám 
legyen, amelynek révén a szabadban dol-
gozhatok és értéket teremthetek. Vezetői 
babérokra nem törtem. Lelkiismeretem 
szerint főnökként nem lehet más a célom, 
mint a szakma maximális képviselete, a 
presztízs megőrzése. De még ennél is fon-
tosabb szempont, hogy vezetőként a be-
osztottaimmal tökéletes együttműködést 
kell elérnem.

Már az első években kiderült, hogy szere-
tek emberekkel foglalkozni. Talán azért is 
érzem jól magam a jelenlegi helyemen, 
mert igazán családias légkör jellemzi az 
igazgatóságunkat, éppen úgy, mint a pá-
lyafenntartási főnökséget. 250 munkatár-
sam között van fizikai dolgozó és négydip-
lomás szakember is, mindannyiuknak kijár 
a tisztelet és megbecsülés a becsülettel 
elvégzett munkájukért. Feladatunk a pálya 
üzemeltetése, karbantartása, a zavar- és 
hibaelhárítás, illetve a vasúti korszerűsí-
tések előkészítése, lebonyolítása, amiben 
tevékenyen részt is veszünk. Az utóbbi 
két évben az alépítményhibás pályarészek 
javítása, a vízelvezetési problémák meg-
oldása, műtárgyaink felújítása, valamint a 
Boba és Celldömölk közötti pályaszakasz 
5,5 kilométer hosszú jobb vágányának fel-
újítása igényelt tőlünk sok munkát.

És még nem beszélt arról, hogy a te-
mérdek teendő mellett tanít is…
Nagy élvezettel teszem. Szombathelyen, a 
BGOK keretén belül van lehetőségem arra, 
hogy vasúti pályaismereteket oktassak. 
Nagy felelősség ez, mert hasznos ismere-
teket kell átadni a hallgatóknak. Ugyan-
akkor megtiszteltetés is, hogy taníthatok. 
Mindezt úgy teszem, hogy a vasút iránti 
szeretetet és elkötelezettséget is próbá-
lom átadni.

Az idei, 2017-es év legjelentősebb ten-
nivalója vajon mi lesz?
Egyértelműen az INKA-rendszer beveze-
tése és a 20-as vonal alépítményhibáinak 
helyreállítása. Előbbi révén hamarosan 
valódi vállalatirányítási rendszer működ-
het majd a területi igazgatóságon. A 20-as 
vonal korszerűsítésével pedig jobb szol-
gáltatást és nagyobb biztonságot tudunk 
szavatolni. Nem lesz könnyű, de előre te-
kintsen, aki az eke szarvára tette a kezét!

Gaál Péter

is vissza. Ezúttal spanyol turisták is utaz-
nak a szerelvényen, így Ákos angolul is 
mindenhol bemondja, melyik állomás 
következik. Váczi Viktortól egyébként 
megtudjuk, hogy a külföldi utasokkal 
folytatott kommunikációban is igyekez-
nek minél nagyobb önállóságra nevelni 
a gyerekeket: „Mindenkinek ott lapul a 
zsebében a főbb tudnivalókat tartalmazó 
segédlet, ebben angolul, németül, franciá-
ul és oroszul is ott vannak a legfontosabb 

mondatok, tehát még cirill betűs írással is 
meg tudják mutatni a választ az utasnak, 
ha beszélni nem is tudnak vele. Az a jó, ha 
feltalálják magukat, nem az, ha mindig ki-
segítjük őket. Sok felnőtt, aki idekerül, ele-
inte nehezen bízik meg a gyerekekben, de 
aztán látja, hogy az, aki már elvégezte a 
tanfolyamot, tényleg tudja, mit kell csinál-
ni, és, mondjuk, nem fog aláváltani a vo-
natnak. Ezt egyrészt a biztosítóberende-
zés sem engedné, másrészt fel sem merül, 

hogy ilyet tegyen. A kollégáknak meg kell 
szokniuk, hogy csak a háttérből figyeljék a 
gyerekek munkáját.”

Jánoshegy állomás után Vivien és Ákos 
még elvitatkozik azon, hogy a „next 
station” vagy a „next stop” a helyes an-
gol kifejezés a következő megállóra, 
de a végállomásnál Ákos – a kézfejére 
írt adatokból puskázva – a spanyolo-
kat is ügyesen tájékoztatja az átszállási 
lehetőségekről. Amíg a mozdonyt lea-
kasztják, elbúcsúzunk a két gyerekva-
sutastól; még bekukkantunk a forgalmi 
irodába és a felújítás előtt álló múzeum-
ba, a vontatási telepen pedig muszáj 
megnéznünk Magyarország egyetlen 
keskeny nyomtávú fordítókorongját. 
Aztán Hűvösvölgy től és a csaknem het-
ven éves vonaltól is elbúcsúzunk, de 
legkésőbb áprilisban, a Gyermekvasút 
napján biztosan visszatérünk. A tavalyi 
rendezvényen gyalog, fáklyával lehetett 
végigjárni a hárs-hegyi alagutat, és köz-
úton közlekedő, gumikerekű kisvonattal 
lehetett lecsorogni egészen a Széll Kál-
mán térig – az idei attrakciókról még 
nincs hír, de az biztos, hogy a szervezők 
megint valami különleges programmal 
fognak előrukkolni. Hiába, ide nem elég 
egyszer eljönni.

Szöveg: Somogyi Marcell
Fotó: Soós Botond
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ESZIG ESZIG

eSZIG: vasúti bérlet személyisen önnek!

Tamás a hó első napjának reggelén 
szokása szerint besétált a pusztasza-
bolcsi vasútállomás jegypénztárába, 
hogy megvegye Budapestig szóló havi 
MÁV-START-bérletét. Előbb a bank-
kártyáját „csippantotta” le, aztán a 
személyijét, hiszen a bérlet arra „kerül 
fel”, és a vonaton a jegyvizsgálók is azt 
olvassák be ellenőrzéskor. A papírozás 
(majdnem) elfelejtve.
Túl szép történet ahhoz, hogy igaz le-
gyen? Nem hiszik, tamáskodnak? Akkor 
olvassanak tovább, mert bizony ez már 
(majdnem) a valóság.

Hamarosan kezdetét veszi ugyanis a 
próbaüzem a 40a vasútvonalon, amely-
nek keretében az új típusú, elektronikus 
személyazonosító igazolvánnyal (eSZIG) 
rendelkező utasok elektronikus bérletet 
válthatnak a Pusztaszabolcs–Budapest 
viszonylatra. A bérlet ebben az esetben 
nem egy nyomtatott dokumentum lesz, 
hanem az eSZIG-ben található csipre „ír-
ják fel”, vagyis azon rögzítik digitálisan a 
megvásárolt terméket. A vonatokon szol-
gálatot teljesítő jegyvizsgáló kollégák a 
JÉ-rendszerrel együtt bevezetett új fedél-
zeti eszközökkel tudják majd ellenőrizni a 
bérlet érvényességét – hasonlóan, mint a 
nyomtatott menetjegyek esetében.

Egyszerűnek hangzik, igaz? Pedig renge-
teg munkára és a fejlesztésben részt vevő 
szervezetek szoros együttműködésére 
volt szükség ahhoz, hogy a rendszer ke-
vesebb mint egy év alatt működőképessé 
váljon, és kezdetét vehesse a tesztidőszak.

Az elektronikus személyigazolványok ha-
zai bevezetését a Közigazgatási és Elektro-
nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
(KEKKH) kezdte meg, majd a feladatot a 
Belügyminisztérium (BM) vette át, miu-
tán a hivatal 2016. december 31-én meg-
szűnt. Mivel az eSZIG csipjén számos adat 
tárolható, adta magát az ötlet, hogy az új 
kártyát utazási igazolványként is lehetne 
használni. A BM 2016 tavaszán a MÁV-cso-
portot bízta meg azzal, hogy ezt az elmé-
leti lehetőséget – próbajelleggel – átültes-
se a gyakorlatba. Azért esett a választás a 
nemzeti vasúttársaságra, mert a közösségi 
közlekedési szolgáltatók közül jelenleg 
egyedül a MÁV-START Zrt. rendelkezik a 
célnak megfelelő jegyértékesítő rendszer-
rel (a JÉ-vel) és fedélzeti eszközökkel.

A JÉ-t – amelynek éles próbaüzeme ekkor 
már javában folyt – üzleti és informatikai 
szempontból is úgy tervezték, hogy rugal-
masan alakítható legyen, és úgynevezett 
utazási médiát (jelen esetben az elektroni-
kus csipkártyát) is hozzá lehessen illeszteni 
– mondja Nagy Levente, a MÁV Szolgálta-
tó Központ (SZK) Zrt. IT-projektirodájának 
vezetője. A szakemberekre két feladat 
várt: a kártyaműveletekhez (termék felírá-
sa, majd olvasása ellenőrzéskor) szükséges 
titkosított kommunikációval kapcsolatos 
fejlesztés, valamint a pénztárakban és a 
vonatok fedélzetén használt eszközök 
szoftverének ehhez történő igazítása.  
Az előbbi feladattal a vasúttársaság a 
Pénzjegynyomda Zrt.-t bízta meg, mivel 
a titkosított kártyakommunikáció a cég 
egyik szakterülete, míg a közvetlenül a JÉ-t 

érintő fejlesztéseket a MÁV SZK végezte.  
A pontos üzleti igény meghatározásában 
és a tesztelésben természetesen részt vet-
tek a MÁV-START munkatársai is.

Ezzel párhuzamosan egy másik fejlesztés-
re is szükség volt: ahhoz, hogy maguk az 
igazolványok kezelni tudják az utazási ter-
mékekre vonatkozó információkat, meg-
felelő alkalmazással kellett ellátni őket. Ezt 
a programot (NEK-applet) az állami tulaj-
donú IdomSoft Zrt. készítette el. Az első 
e-személyik – a 2016. januári bevezetéstől 
november közepéig kiadott kártyák – még 
nem tartalmazták a szoftvert, de utólag 
azokra is telepíthető. A MÁV-csoport vál-
lalta, hogy lehetővé teszi a NEK-applet fel-
írását az érintett jegypénztárakban a 2016. 
január és november közepe között kiadott 
kártyákra. A feltöltéshez szükség lesz az 
eSZIG átvételekor kapott PIN-kódra.

A hamarosan induló tesztüzem során az 
elektronikus személyivel rendelkező uta-
sok három helyszínen – a budapesti Déli 
pályaudvaron, a százhalombattai mobil 
jegypénztárban és Pusztaszabolcs állo-
máson – vásárolhatnak majd elektronikus 
bérletet. Az érintett pénztáros és jegyvizs-
gáló kollégák oktatása már folyamatban 

van, de a rendszer használata szerencsére 
nem túl bonyolult, és új eszközre is csak a 
jegypénztárakban lesz szükség.

Egy, a PayPass rendszeréhez hasonló ké-
szüléket kell elképzelnünk, az utasnak 
ehhez kell majd hozzáérintenie e-szemé-
lyijét a termék, azaz a bérlet feltöltésének 
idejére – avat be a gyakorlati alkalmazás 
részleteibe Varga Gyula, a MÁV-START 
Zrt. JÉ-projektjének szakértője. Egy má-
sik készülék segítségével tölthető fel a 
szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 
applikáció a 2016. november közepe előtt 
kiállított eSZIG-ekre. A jegyvizsgálóknak 
ezzel szemben nem lesz szükségük új esz-
közre: mint már említettük, a JÉ-rendszer-
hez tartozó fedélzeti készülékekkel tudják 
majd ellenőrizni a bérletek érvényességét.

Az elektronikusan megvásárolt bérletek-
re ugyanazok a szabályok vonatkoznak 
(pl. visszatérítés stb.), mint hagyományos 
társaikra. A papírozás pedig azért nem fe-
lejthető el teljesen, mert a vásárlás után 
természetesen nyugta jár, továbbá – az Eu-
rópai Unió előírásainak megfelelően – az 
elektronikus termékről egy „tartalomjegy-
zéket” is kell nyomtatni, amely egyfajta 
emlékeztetőként szolgál az utas számára 
arról, hogy pontosan mit vásárolt (a bér-
let milyen viszonylatra vonatkozik, med-
dig érvényes stb.). Ilyen tartalomjegyzék 
egyébként később is bármikor kérhető a 
tesztüzemben részt vevő pénztárakban.

Hogy a jövő mit hoz, egyelőre kérdéses. 
Az viszont biztos, hogy ha ez az úttörő fej-
lesztés a vasútnál beválik, és a tesztidőszak 
után széles körben is elterjed, az iránymu-
tató lesz Magyarország többi közösségi 
személyszállító vállalata számára.

Soós Botond
Fotó: Árvai Károly/www.kormany.hu

Mi az eSZIG?
Elektronikus tárolóelemet (csipet) 
tartalmazó, vizuális és elektronikus 
személyazonosításra alkalmas iga-
zolvány, hétköznapi nevén e-személyi 
– ez az eSZIG. Bevezetésének fő célja 
– az okmány biztonságának növelése 
mellett – az egyszerűbb és gyorsabb 
e-ügyintézés lehetőségének megte-
remtése volt.  
Az iga zolványban lévő csipen számos 
adat tárolható: a korábbi személyiga-
zolványok adatai (név, születési hely 
és idő stb.) mellett tartalmazza az 
állampolgár társadalombiztosítási 
azonosító jelét (tajszámát) és adóazo-
nosító jelét (amennyiben az okmány 
igénylésekor rendelkezik ezekkel), 
valamint – a 12. életév betöltését 
követően, ha a kártyatulajdonos 
szeretné – az ujjnyomatát is. Az eSZIG 
alkalmas elektronikus dokumentu-
mok minősített elektronikus aláírással 
történő ellátására, teljes bizonyító 
erejű magánokiratok elektronikus 
elkészítésére is.

Titkos? Titkos!
Joggal merül fel az emberben a kérdés: 
mi történik az adatainkkal, ha már a 
vasúti jegypénztárban is az e-szemé-
lyiket olvasgatják a számítógépek? 
Megnyugtathatunk mindenkit: semmi. 
A vasúti bérlettel kapcsolatos informá-
ciókat kétszeresen is leválasztották a 
személyes adatoktól: egyrészt az említett 
NEK-alkalmazás az eSZIG-en belül el van 
különítve, másrészt ezen alkalmazáson 
belül a vasúti bérlet mint termék egy 
úgynevezett közlekedési zsebbe kerül. 
Ennek és a titkosítási technológiának 
köszönhetően a pénztárakban alkalma-
zott, illetve a jegyvizsgálók által használt 
eszközök nem férnek hozzá a kártyán 
tárolt személyes adatokhoz.

Ill
us

zt
rá

ci
ó:

 A
m

br
us

 M
ik

ló
s



20 21

A Magyar Vasúttörténeti Park Orient 
csarnokában december 19-én megtar-
tott gálavacsora méltó zárása volt a 170 
éves magyar vasutat ünneplő 2016-os 
évnek. A karácsonyi rendezvényen 510 
ajándékot gyűjtöttek össze a kollégák a 
négynél több gyereket nevelő MÁV- 
csoportos családoknak.

Az adományokat a MÁV Szolgáltató Köz-
pont Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzlet-
ágának munkatársai először a Péceli úti 
tranzitraktárba szállították, ahol – a dobo-
zokon feltüntetett információk alapján – 
szortírozták az ajándékokat. A csomagok-
ban jellemzően játék, könyv, édesség és 
ruhanemű volt. A humánerőforrás-szerve-
zetek munkatársai előzőleg összeállítottak 
egy táblázatot, amely tartalmazta a gyere-
kek életkorára és nemére vonatkozó ada-
tokat is – ennek segítségével igyekeztek 
személyre szabottan, nagy szeretettel és 
odafigyeléssel szétosztani az ajándékokat. 
A fő szempont az volt, hogy – ha egy mód 
van rá – minden család kapjon csomagot, 
és a dobozok lehetőleg még december 24. 
előtt célba érjenek. Végül 232 MÁV-cso-
portos nagycsaládhoz érkezett karácsonyi 
ajándék.

Pap László, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 
IT-üzletágának munkatársa és pedagógus 
felesége hét gyereket nevel. A Szegeden 
élő család feje a Vasutas Magazinnak arról 
is beszélt: a munkahelyi asztalán decem-
ber 23-án talált három csomag igazi meg-
lepetés volt.

– December 16-tól szabadságon vol-
tam, az ünnepek alatt viszont ügyeltem, 
így a szenteste előtti napon bementem 
a munkahelyemre: akkor mondták a 
kollégák, hogy itt járt az angyalka, és 
hozott a családnak három csomagot.  
Az ötéves kisfiam, Merse Barnabás nevé-
re egy nagyon szép tűzoltóautó érkezett, 
ez külön meglepetés volt, mert tőlünk, a 
szülőktől ruhaneműt, a keresztmamájá-
tól pedig könyvet kapott, de láttam rajta, 
hogy az autóval lett igazán kerek a világ. 
A kilencéves kislányom, Jerne Zsófia egy 
gyönyörű ceruzákkal, filctollakkal és füze-
tekkel teli dobozt kapott, ezzel is sikerült 
nagy örömet szerezni az ajándékbonto-
gatásnál. A tizenöt éves Johanna pedig 
egy angol–magyar, magyar–angol nagy-
szótárat kapott, ami igazi telitalálat volt.

– A nagyobb gyerekek hány évesek, mit 
tanulnak, mivel foglalkoznak?
– A huszonhat éves Karolina már dolgozik, 
a huszonkét éves Rebeka negyedéves a 
Pázmányon angol-kommunikáció szakon, 
és – ha minden igaz – pedagógus lesz.  
A húszéves László Benedek másodéves a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen, és közgazdásznak készül, a ti-
zennyolc éves Krisztina most fog érettségiz-
ni, ő is pedagógus szeretne lenni, spanyol 
és angol szakra szeretne bejutni.

– Úgy tűnik, az angol nyelv iránti vonza-
lom különösen erős a családban.
– Nem véletlenül: a feleségem angoltanár, 
de én is mindig biztattam a gyerekeket, 
hogy tanuljanak nyelveket. Szerencsére 
nem kellett őket különösebben noszogat-
ni, nem kötelességként, hanem lehetőség-
ként élték-élik meg a nyelvtanulást. Johan-
na a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló 
Gimnáziumában tanul, a biológia-fizika-ké-
mia orientációjú osztályban, de nagyon 
komolyan készül az angol középfokúra is. 
A nagyobbaktól megörökölte az ő szótá-
rukat, de az legalább tizenöt évvel ezelőtti 
kiadás, és pont most volt téma a családban, 
hogy a könyvtárból kell kérni nagyszótárt, 
mert az otthoni példány szóállománya már 
igencsak frissítésre szorul, úgyhogy a lehető 
legjobbkor érkezett a meglepetés. A másik 
két csomaggal együtt innen is szeretném 
még egyszer megköszönni az ajándékot 
mindenkinek, aki hozzájárult, hogy még 
örömtelibb legyen a karácsonyunk!

Somogyi Marcell

170 ÉVE EGYÜTT INTERJÚ

510 ajándék gyűlt össze  
a nagycsaládos kollégák gyerekeinek

Kitüntetésben részesültek 170 éve együtt
A MÁV-csoport tizenkilenc dolgozója részesült kitüntetésben a ju-
bileumi évet záró karácsonyi adománygyűjtő vacsorán. Azok a 
dolgozók kaptak jutalmat, akik kiemelkedő munkateljesítményt 
nyújtottak 2016-ban, a napi munkavégzés közben elősegítették a 
problémamentes közlekedést vagy akár emberéletet is mentettek. 

Három kolléga, Hajbáné Varga Tünde vezető jegyvizsgáló, Mezeiné 
Zugfil Adrienn vezető jegyvizsgáló és Rácz Gábor pálya-anyagmi-
nősítő osztályvezető nem tudott jelen lenni az ünnepségen, ők más 
időpontban vehették át az elismerést. Görbéné Mataisz Éva forgalmi 
csomóponti főnökségvezető posztumusz kitüntetését férje vette át.

Magyar Zoltán, TEB-főosztályvezető, MÁV Zrt. 
Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság

Hosszu Zsolt döntés-előkészítő szakértő, MÁV Zrt. 
Beszerzési Stratégia

Fehérné Tóth Ilona ügykezelési és dokumentációs 
koordinátor, MÁV SZK Zrt. Ügyvitel, Miskolc

Dr. Máté Tamás jogtanácsos, MÁV Zrt. 
Jogi Igazgatóság

Fáskerti Gábor pályalétesítményi szakértő, MÁV Zrt. 
Műszaki Lebonyolítási Igazgatóság

Csordás Péter Imre távkezelt állomások forgalomirá-
nyítója, MÁV Zrt. PTI Szombathely

Kerékgyártó Regina ügyfélszolgálati szakértő,  
MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálat

Jónás Zoltán műszaki szakelőadó, MÁV Zrt. Debrece-
ni Pályavasúti Területi Igazgatóság

Nedbalek Ferenc gépészeti diszpécser,  
MÁV-START Zrt. JBI Budapest

Palkó Ferenc főrendelkező, MÁV Zrt. Budapesti Pálya-
vasúti Területi Igazgatóság

Somlyai János rendelkező forgalmi szolgálattevő, 
MÁV Zrt. Budapesti Pályavasúti Területi Igazgatóság

Szakácsné Orosz Terézia kontrollingszakértő, MÁV 
Zrt. Kontrolling Igazgatóság

Pelyhe Gábor beosztott mester, MÁV Zrt. Miskolci 
Pályavasúti Területi Igazgatóság

Szászfalvi Judit Ágnes humánpolitikai szakértő, MÁV 
SZK Zrt. Humánüzletág

Andrási Zsolt festő, MÁV FKG Kft.
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Kétségtelen, hogy hatvanórás kirán-
dulásra menni a legnagyobb télben 
úgy, hogy az összidő felét az ember 
vonaton vagy állomáson töltse, a ma-
radék órák nagy részét pedig a ko-
molyzenének szentelje, elég kimerítő 
vállalkozás. De a Metropol EuroNight 
vonatunk hálókocsijának kipróbálása, 
a drezdai és a lipcsei állomás látványa, 
a két város közötti vasúti közlekedés 
színvonalának megtapasztalása (ez 
egyébként Németország első vasúti 
vonala, 1839-es!), és nem utolsósor-
ban a lipcsei Gewandhausban fellépő 
MÁV Szimfonikusok előadása bőség-
gel kárpótolt a fárasztó kalandért. 
Lipcse egyébként is megér egy misét. 
Lehetőleg Johann Sebastian Bachtól, 
ha már a Tamás-templom világhírű 
kántor-zeneszerzője oly sokat tett hoz-
zá az ezeréves szász város hírnevéhez.

A Metropol EuroNight 20 óra 5 perckor 
indul a Keleti pályaudvarról, s ideális 
vele Berlinig utazni, akkor jól át lehet vo-
natozni az éjszakát, de Drezdába is már 
egészen elfogadható, világos időben ér-
kezik. Már amikor menetrend szerint fut. 
Azon a péntek estén, amikor nekivág-
tam (január 6.) borítékolva volt a késés, 
s mint később kiderült, minden jogalap 
meg is volt erre: több évtizedes hidegre-
kord dőlt meg például Magyarországon, 
ahol mínusz 28 Celsius-fok alá süllyedt a 
hőmérséklet az éjszaka során.

Az indulásig hátralévő 20 percet a MÁV-
START üzleti várótermében töltöttem 
Szelezsán Péter nemzetközi jegypénz-
táros és pár várakozó utas társaságában. 
Épp elég idő volt arra, hogy megcsodál-
jam kollégánk rutinját és kedvességét, 
amint a váróteremre nem jogosultaknak 
elmagyarázta, kik vehetik igénybe azt, 
illetve hol találják a „sima” várótermet. 
Hja, 16 éve dolgozik itt, két diplomával, 
angol felsőfokúval és nem kevés életta-
pasztalattal. S láthatóan szereti a mun-
káját. (Brávó, Péter, a későbbiekben mó-
dom volt mind Drezdában, mind Lipcsé-
ben kipróbálni a DB Lounge-ot, semmi 
szégyellnivalónk nincs; és ami azt illeti, 
a drezdai kolléga nem beszélt angolul – 
miként az utazási irodában megszólított 
ügyfélszolgálatos sem.)

A 13 kocsiból álló szerelvényt nagyjából 
negyed órával indulás előtt húzta be a 
csehek mozdonya, benne DB-s, CD-s és 
MÁV-START-os kocsikkal. A hosszú vonat 
közepére sorozott 261-es közvetlen ber-
lini hálókocsim a cseheké. Ennek megfe-
lelően a steward is cseh, Ladi becenév-
vel. Tűrhetően beszélt angolul, és kész-
séggel elmondta, megmutatta, hogy a 
8-as fülkében mit hogyan kell használni, 
hogyan csukjam duplán magamra az aj-
tót („biztonsági okból” – kösz, nem mint-
ha bármi aggodalomra okot adót láttam 
volna, ráadásul a kocsiba nem is lehet 
más kocsikból átmászkálni). Megkérdez-

te, teát vagy kávét kérek-e reggelire, és 
mondta, hogy a drezdai átszállás előtt fél 
órával kopog majd. Nem ő tehetett róla, 
hogy a tervezett találkozásunk idején, 6 
óra körül még a cseh Ústí nad Labemnél 
csodálhattam meg hajnali fényben az 
Elbát – nagyjából egyórás késést hoztak 
össze a mínuszok –, sem arról, hogy már 
Budapesten küzdeni kellett az elszállt 
előfűtés miatt. Az éjszakai vonatozás 
amúgy kellemes volt, a fülke fűtése ál-
lítható, az ágy kicsi, de tiszta, a zuhany-
zóval egybeépített toalett ugyancsak. 
Bár pótpokrócra nem lett volna esély, de 
még ebben a nagy hidegben sem kellett 
fázni a hálókocsi fülkéjében.

7.15 környékén úgy féltucatnyian száll-
tunk le Drezdában. Elsőként egy anyuka, 
két kisgyerekével, „Ott a papa!” felkiál-
tással, a vélhetően kint dolgozó családfő 
felé robogott. A steward amúgy min-
denkit lesegített, és mindenkinek jó utat 
kívánt.

A korai órán nem siettem. Lipcse irányá-
ba óránként több vonat közül is választ-
hattam, megcsodáltam hát a drezdai 
főpályaudvart. Az 1898 (!) áprilisában 
átadott állomásépület meglehetősen 
híres teflonbevonatú üvegtetejéről, há-
romhajós, kétszintes szerkezetéről, és a 
közelmúltban gondosan felújított, ha-
talmas belmagasságú várócsarnokáról.  
A napi átlagosan 60 ezer utast  

16 peronon közel négyszáz (távolsági, 
regionális és S-Bahn) vonat szolgálja ki.  
Az 1800-as évek végén öt évig építették 
a pályaudvart, a tervezésre pályázatot 
írtak ki, amelyen három nyertest is hir-
dettek, s mindannyiuk ötletéből vettek 
át elemeket. Az új állomással a korábban 
itt közlekedő napi 42 vonatból azonnal 
304-re nőtt a főpályaudvar kapacitása, s 
1910-re már 400 fölé emelkedett az itt 
naponta megforduló vonatok száma. 
(Drezda bombázása a II. világháború-
ban az állomást és a sínhálózatot sem 
kímélte, de már 1945 májusában újra-
indult Bad Schandau felé a közlekedés.)  

A remodernizációra 2000 decemberé-
ben adott áldást a Német Vasúttársa-
ság (DB) vezetése, a költségekhez – a 
DB mellett – a szövetségi kormány és 
a szász országi tartomány is hozzájá-
rult. A váróterem árkádjainak boltosai 
2006-ban költözhettek vissza, ebben az 
évben ünnepelte 800. születésnapját a 
város, de számos területen még jócs-
kán eltartott a felújítás, óriási összege-
ket emésztve fel, viszont lehetőséget 
adva a további átadási ceremóniákra. 
Így megy ez – mondaná a főhős Az ötös 
számú vágóhíd című Vonnegut-kötet-
ben; a regény történetének alapja a 
drezdai bombázás, ezért is hozakodtam 

itt most elő ezzel…(Aki olvasta, érti, aki 
nem, annak jó szívvel ajánlom.) Az ébre-
dező Drezdát a Wiesbadenig közlekedő 
ICE 1652-es szerelvénnyel hagytam el, s 
alig egy óra múltán, percre pontosan be 
is futottunk Lipcsébe, a 15-ös vágányra 
– majdnem középre. Merthogy a lipcsei 
főpályaudvar Európa legnagyobb vasú-
tállomása a maga 23 használatban lévő 
sínpárjával! A 24.-en pedig ott áll né-
hány vasúttörténeti relikvia, az élükön 
azzal az 52 5448-7 számú gőzmozdony-
nyal, amelyet az idén sem felejtettek el 
a karácsony és az újév tiszteletére „fel-
köszönteni”.

A sínek egy szinten, hat csarnokban fut-
nak össze, előttük keresztben maga az 
állomásépület található, a középső csar-
nokkal és a két főbejárattal (keleti és 
nyugati), az előtt pedig a Promenaden-
ring, a parkos lipcsei körút, amelyen 
keresztülvágva az óváros 10 perc járás-
ra sincs. Ez a csodálatos fejpályaudvar 
tehát Lipcse központjában fekszik, és 
méltó is hozzá. Az art deco stílusban 
1915-ben megépített káprázatos vas-
útállomás 84 ezer négyzetméter alap-
területű. Az igazi csodát azonban nem 
akkor tapasztaltam meg, amikor a vo-

natból kilépve átnéztem a sínek erde-
jén, hanem amikor besétáltam a pero-
non a várócsarnokba, amely leginkább 
egy hatalmas, csillogó, közel 300 méter 
hosszú, háromszintes, akadálymentes, 
világmárkákra szakosodott, patyolat-
tiszta bevásárlóközpont, amely a hét 
minden napján 22 óráig várja a vásárló-
kat – nemcsak a vonatra várókat – im-
már tíz éve. A főpályaudvar amúgy napi 
150 ezer, évi 54 millió utast szolgál ki.

Az állomás földszinti utasközpontjá-
ban vettem egy napi közösségi közle-
kedési jegyet, amelyet aztán jó ideig 
nem használtam, mert az állomásról 
indulva – a havas, fagyott idő dacára 
is – egyszerűbb volt gyalog megkeres-
ni a szállodámat, mint a villamosokkal 
alaposan behálózott Lipcsében a köz-
lekedéssel bajlódni. Később persze jól 
jött az érvényesítéstől kezdve 24 órán 
át használható jegy. Ezzel mentem be 
a Tamás-templomhoz, kora délután 
ugyanis itt találkoztam Lendvai György-
gyel, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügy-
vezető igazgatójával. Szombat lévén, 
15 órától istentisztelet volt, mégpedig 
a Tamás-templom fiúkórusának szerep-
lésével. Nyolcvan 8–18 éves fiú angya-
li hangon Bachot énekelt. Meg egyéb 
egyházi muzsikát. És persze volt igehir-
detés és közös éneklés is. Az istentisz-
telet – a templom egykori kántorának 
tiszteletére – Bach Karácsonyi oratóriu-
mának egy részletével zárult. A tisztelt 
publikumot a műsorfüzetben szépen 

A DB állomási magazinja
A német vasúttársaság nyilván üzleti 
lehetőséget lát a nagy állomásain lévő 
bevásárlóközpontokban, márkás bol-
tokban, éttermekben, olyannyira, hogy 
online, illetve nyomtatva is elérhető idő-
szakos kiadványt készít az állomásokon 
vásárolni, enni-inni-szórakozni vágyó 
utasai számára. A németül nem beszélők-
re nincs ugyan energiája; a Dein Bahnhof 
magazin (www.einkaufsbahnhof.de) cél-
csoportja az a napi több millió utas, akik 
a közel ötven – a weboldalon feldolgozott 
– németországi vasútállomás részletes 
információi iránt érdeklődnek.

A téli kiadványt átlapozva sok érdekessé-
get találtunk, a címlapon a drag queen 
Olivia Jones szerepel, aki Hamburgban 
lép fel mostanában. Nagyon meglepő, 
hogy a lipcsei főpályaudvar és híres 
Promenadenje – három szinten sorakozó 
száz körüli boltjával – nem elérhető erről 
a weboldalról. Hja, van sajátja: www.
promenaden-hauptbahnhof-leipzig.de.

Lipcse – Európa egyik legszebb 
vasútállomása
Kalandos téli vonatozás a MÁV Szimfonikusok meghívására

Rekorder pályaudvarok
A neten kis kutakodás után fellelhető az 
a magyar nyelven 2010 februárjában 
feltett cikk, amely a railway-technology.
com szerint top 10 világszenzációnak 
számító vasútállomást veszi számba. 

Ezek az alábbiak: a Grand Central Termi-
nal, New York (itt van a legtöbb peron), 
a Gare du Nord, Párizs (Európa egyik 
legforgalmasabb vasútállomása), a Sin-
dzsuku pályaudvar, Tokió (itt fordul meg 
a legtöbb átutazó utas, 36 peronja van, 
200-nál is több kijárata, Guinness-rekor-
dot is tart), a Clapham Junction, London 
(a legtöbb vasúti szerelvény itt halad 
át; óránként akár 180 is), a Cshatrapati 
Sívádzsi pályaudvar, Mumbai (a Get-
tómilliomos című film is itt játszódott, 
a legforgalmasabb indiai állomás), a 
Nagoya pályaudvar (összterületében a 
világ legnagyobb pályaudvara), a zürichi 
főpályaudvar (a legnagyobb európai 
pályaudvar), a lipcsei főpályaudvar (a 
legnagyobb alapterületű és sínhálózatú 
európai pályaudvar), a Penn Station, 
New York (Észak-Amerika legforgalma-
sabb pályaudvara) és a Tanggula pálya-
udvar, Tibet (a világ legmagasabban, 
5069 méteren fekvő vasútállomása).
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A moszkvai Kursk vasútállomásról 
december 17-én ünnepélyes keretek 
között gördült ki Berlin felé első, uta-
sokkal megtett útjára az új, spanyol 
gyártású Swift nemzetközi vonatsze-
relvény. Az eseményt az orosz „Gyor-
saság Napja” elnevezésű rendezvényre 
időzítették. Az ünnepélyes járatindí-
táson az Orosz Vasúttársaság elnöke 
mellett magas rangú orosz és külföl-

di politikusok is részt vettek, köztük 
Maxim Sokolov orosz és Íñigo de la 
Serna spanyol fejlesztési miniszterek. 
Az Orosz Vasúttársaság elnöke, Oleg 
Belozerov az eseményen elmondta: az 
Oroszországban is alkalmazott 1520 
mm-es széles nyomtávról az európai 
normál (1435 mm-es) nyomtávra vál-
tás korábban órákat vett igénybe, az 
új Swift vonatokkal ez ma már alig 20 

percbe telik, a járműre felszerelt auto-
matikus rendszernek köszönhetően.
A 120 km/h-s sebességre képes vo-
natok 20 óra 14 perc alatt teszik meg 
a két főváros közötti mintegy 1990 
km-t, ami a korábbi menetidőhöz ké-
pest közel öt órás csökkenést jelent. 
A szerelvények összesen 20 első- és 
másodosztályú, valamint VIP-kocsiból 
állnak. A szerelvényen WIFI-szolgálta-
tás, az első osztályon pedig különböző 
médiatartalmak is elérhetők.

A 13/14. számú Moszkva–Berlin-járat 
hetente kétszer közlekedik. Szomba-
ton és vasárnap Moszkvából, vasár-
nap és hétfőn Berlinből indulnak a 
szerelvények. A vonat Szmolenszk–
Orsa–Minszk–Breszt–Terespol–Varsó–
Poznań–Rzepin–Frankfurt érintésével 
érkezik a német fővárosba. Az európai 
– köztük a német városok – népszerű 
úti célnak számítanak az orosz turisták 
körében. 2016 januárja és novembere 
között a vasúton Németországba tartó 
utasok száma megközelítette a 26 ez-
ret, ami 35 százalékos emelkedést je-
lent a korábbi év azonos időszakához 
képest.

Forrás: Russian Railways

VILÁGUTAZÓ HÍRVILÁG

Január 1. és 7. között Németországban turnézott a MÁV Szimfonikus Zenekar. Két 
nagy presztízsű teremben játszottak óriási sikerrel: a lipcsei Gewandhausban és a 
Berlini Filharmonikusok nagytermében – utóbbi Európa egyik legfontosabb kon-
certhelyszíne.

A másik örömteli hír, hogy a francia kormány Csaba Pétert, aki 2012 szeptem-
bere óta a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmestere és művészeti vezetője,  
a Francia Köztársaság Becsületrendjével (Ordre national de la Légion d’honneur) 
tüntette ki. A művész nevéhez számos nagy sikerű hangverseny és lemezfelvétel 
fűződik, és az elmúlt több mint négy évben világszerte elismert művészeket sikerült 
Magyarországra hoznia.

Forrás és kép: MÁV Szimfonikusok 

Kétszeresen is jól indult a 2017-es év a MÁV  
Szimfonikusoknál 

Újabb tragédia Észak-Indiában

Csökkent a menetidő Moszkva és Berlin között

Külön vagon a kerékpároknak Romániában

Ketten meghaltak és 43-an megsérül-
tek egy vonatbalesetben az észak-in-
diai Kánpurban, amikor egy személy-
vonat nagy sebességgel haladt át egy 
hídon. A decemberi vonatszerencsét-

lenségben a teljes szerelvény kisiklott, 
két kocsi több métert repülve egy csa-
tornába zuhant. Néhány hét leforgása 
alatt ez volt a második komoly vonat-
szerencsétlenség Észak-Indiában. No-

vember közepén 140 ember vesztette 
életét és több mint kétszázan megsé-
rültek, amikor kisiklott egy expressz-
vonat, ugyancsak Kánpur közelében.

forrás: hirado.hu
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kérték, ne tapsoljon, mert itt nem szo-
kás. Hát, nem volt könnyű megállni!

És még hátravolt a nap komolyzenei 
csúcspontja, a MÁV Szimfonikusok 
zárókoncertje az 1981-ben átépített 
Gewandhausban. Smetana, Rahma-
nyinov és Dvořák egy-egy művét ját-
szották Michael Zukernik karmester 
irányításával. Itt aztán volt taps, a ze-
nekar a házhoz méltó sikert aratott!  
A Gewandhausnak amúgy olyan világ-
nagyságok voltak zeneigazgatói, mint 
Kurt Masur vagy Riccardo Chailly, s az 
egyik fénykora – 1895 és 1922 között 
– a magyar Nikisch Artúrhoz fűződött, 
amely tényt nem Lendvai úrtól tudtam 
meg, hanem a taxisofőrtől, aki a vasár-
nap délutáni nagy havazásban a vasú-
tállomásra vitt. Lipcsében, úgy látszik, 
mindenki zenebarát…

A kalandom innentől kezdve tükörképe 
volt az ideutazásnak. Egy kora délutáni 
IC-vel – mellesleg egy Kölnből érkezett 
emeletes vonattal – mentem Drezdába, 
ahol a csomagmegőrzőben hagytam 

kis bőröndömet, és nyakamba kaptam 
a várost. A 7-es villamossal mindössze 
három megálló az Elba partja, onnan 
pedig minden fontos látnivaló elérhe-
tő gyalog. Fantasztikus élmény volt a 
téli este ebben a gyönyörű városban, 
de nagyon örültem, amikor jó fáradtan 
újra célba vehettem a főpályaudvart, 
hogy a 21.08-ra kiírt Metropol Euro-
Nighttal hazatérjek. A vonat időben 
érkezett Berlinből, de valamilyen rej-
télyes okból jó sokat várakozott a 3-as 
vágányon. Végül összesen nyolcvan 
percet késett, mire a Keletibe befutott, 
de ez nem zavart. Tudtam, mi várható. 
A hálókocsi jegyvizsgálója készséggel 
elmondta, hogy mikorra sanszos az ér-
kezésünk. Nekem persze ott lett volna 
a Vonatinfó applikáció is, de sajnos Vác 
után a fagy és a rendkívüli hideg vélhe-
tően betett a jeladónak, a piros kis pöty-
työcske eltűnt a térképes alkalmazásról, 
igaz, előtte még gondosan közölte: ez 
a vonat már nem közlekedik. Hát, ép-
penséggel közlekedett, de a jelenségre 
biztosan van műszaki magyarázat . Et-
től még nem szeretek ki a MÁV-START 

mobiltelefonos alkalmazásából. És a 
vonatozásból se. Sőt, most lettem csak 
igazán nagy híve!

Morvai Katalin

Telt ház, vastaps, eltört  
hegedű

A MÁV Szimfonikusok január 1. és 7. között 
öt nagysikerű koncertet adtak Német-
ország két világhírű koncerttermében, a 
lipcsei Gewandhausban, valamint a Berlini 
Filharmonikusok nagytermében. A szász 
tartomány székhelyén háromszor Michael 
Zukernik vezényelte a zenekart, a főváros-
ban David Sungjun Park. Az előbbi karnagy 
az Armel Fesztivál rendezvénysorozat 
állandó partnere, a turné az ő meghívá-
sának köszönhetően állt össze. „Két évig 
szerveztük ezt a koncertkörutat és a prog-
ramját Zukernik karmester úrral” – mondta 
Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Ze-
nekar ügyvezető igazgatója Lipcsében, a 
zárókoncert előtt. „A szilvesztert utazással 
töltöttük, estére érkeztünk csak ide, de nem 
volt zúgolódás, ezeken a helyszíneken ze-
nélni megtiszteltetés, s olyan többletet ad a 
muzsikusainknak, amire egész zenei pálya-
futásuk során mint kiemelkedő állomásra 
tekinthetnek majd vissza.”

Lipcsében közel hasonló programmal – 
Csajkovszkij hegedűversenye „cserélt helyet” 
Rahmanyinov zongoraversenyével – négy-
szer léptek föl, január 1-jén két telt házas 
koncertet is adtak, Berlinben pedig a Filhar-
monikusok nagytermében volt olyan ha-
talmas az érdeklődés a MÁV Szimfonikusok 
iránt, hogy Lendvai György – miután átadta 
saját tiszteletjegyét egy helyi zenésznek, 
aki a saját hegedűjét kölcsönözte az egyik 
magyar kollégának, a turnén eltört hang-
szerét pótlandó – nem tudott újabb jegyet 
szerezni, és a színfalak mögött állta végig az 
előadást.

A Román Vasúttársaság (CFR) – kísérleti jelleggel – külön vagont 
alakított át a kerékpárok és a sífelszerelések szállítására. A ko-
csiban húsz kerékpár fér el a húsz utasülés mellett, de egy mi-
nibisztró is helyet kapott benne. A román vasútvállalat az intéz-
kedéssel a kerékpáros egyesületeknek akart kedvezni, melyek 
régóta szorgalmazták, hogy a bringások a biciklijükkel együtt 
tudjanak utazni. „Ha kedvező lesz a fogadtatás, akkor megfon-
toljuk a vagonok számának bővítését” – jelentette ki Szentes Jó-
zsef, a CFR utasszállító részlegének vezérigazgatója. (A speciális 
vagont utazás előtt öt nappal lehet igényelni e-mailben, a Rel-
Public.Calatori@cfrcalatori.ro címen.) Tavaly a CFR körülbelül 16 
ezer biciklijegyet adott el. Egy húszfős csoport esetében példá-
ul egy Bukarest–Brassó menettérti jegy ára 60 lejbe (körülbelül 
4100 forintba) kerül személyenként, biciklivel együtt. Jelenleg a 
CFR-nek 14 olyan vagonja van, amelyek egyenként 2-8 kerékpár 
szállítására alkalmasak.

Forrás: cfrcalatori.ro
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Új vasúti beruházás az Egyesült Államokban Ambiciózus építési tervek Kínában

Több száz sérült egy New York-i vonatbalesetben

Egységes közlekedésirányítási rendszert  
vezetnének be Európában 2023-ra

Az Alstom is beszáll a szenegáli gigafejlesztésbe

Négy évig tartó szakmai és civil egyezte-
tést követően a múlt év végén jelentette 
be a Boston–New York–Washington 735 
kilométer hosszú tengelyt érintő fejleszté-
si javaslatát az Amerikai Egyesült Államok 
Szövetségi Közlekedési Minisztériumának 
vasúti közlekedésért felelős szervezete.

A következő 30 évben megvalósuló fej-
lesztés 72 ezer új munkahely létrejöttét 
segítené elő, és jelentősen csökkentené a 
személyszállító vonatok menetidejét. Az 
infrastrukturális és közlekedésszervezési 
beruházás során a vasúti pályán helyen-
ként négy vágányt alakítanánk ki, ami le-
hetővé tenné a prémium intercity, a helyi 
és a regionális járatok elkülönítését.

A fejlesztéseknek köszönhető menet-
idő-csökkenés következtében évente 
mintegy 70 millió óra utazási idő meg-
takarítását remélik a szakemberek. A 
Boston–New York útvonalat például a 
mostaninál 45 perccel rövidebb idő alatt, 
2 óra 45 perc alatt lehetne megtenni, a 
New York–Washington viszonylat pedig 
35 perccel lenne rövidebb, azaz 2 óra 10 
percig tartana az út.

Forrás: fra.dot.gov és www.necfuture.com

Nagysebességű vasúttal kötik össze a 
nagyobb kínai városok 80 százalékát 
2020-ra. A hálózat hossza a jelenle-
gi 19 ezerről 30 ezer kilométerre nő 
– jelentette be a múlt év végén Jang 
Jü-tung közlekedési miniszterhelyet-
tes. Kína a 13. ötéves tervben, vagy-
is 2016 és 2020 között 3500 milliárd 
jüant (átszámítva 148 ezer milliárd fo-
rintot) költ vasútfejlesztésre. Jelenleg 
az ázsiai országban működik a világ 
második leghosszabb – 121 ezer kilo-
méteres – vasúti hálózata, ezen belül 
a világ leghosszabb – 19 ezer kilomé-
teres – nagysebességű vasúthálózata. 
Kínában 2016 utolsó napjaiban adták 
át Sanghaj és Kunming között a világ 
egyik leghosszabb, öt tartományon 
keresztülhaladó, 2252 kilométeres 

nagysebességű vasútvonalát, amely 
35-ről 10,5 órára rövidíti le a menet-
időt a virágzó keleti partvidék és az 
elmaradottabb délnyugati térség kö-
zött, s amely számos jelentős turiszti-

kai desztinációt is érint. A beruházás 
egy újabb szupervasút építésével foly-
tatódik Kunming és a tőle délkeletre 
fekvő Nanning között.

         Forrás: MTI

Szerencsére nem követelt halálos áldozatot az a New 
York-i vonatbaleset, ami azért következett be, mert egy 
Long Islandről érkező szerelvény a vágány végi baknak 
ütközött és kisiklott január 4-én a brooklyni állomás At-
lantic Termináljában. A balesetnek mintegy 700 sérültje 
volt, mert a pályaudvarra érkező vonaton utazók jó része 
a leszálláshoz készülődve már állt a mozgó szerelvényen. 
Kórházba 11 embert kellett szállítani. Az Egyesült Álla-
mok Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testülete (National 
Transportation Safety Board – NTSB) még vizsgálja a bal-
eset körülményeit.

Forrás: www.ntsb.gov

Az Európai Bizottság 2023-ig létrehoz-
ná az Egységes Európai Vasúti Közleke-
désirányítási Rendszert (ERTMS), amely 
az eltérő tagállami szabályozásokat és 
rendszereket váltaná fel – megköny-
nyítve a nemzetközi vasúti közleke-
dést. Az uniós bizottság tájékoztatása 
szerint 25 uniós tagállam eltérő vasúti  
közlekedésirányításának egységesítése 
közvetlenül járul majd hozzá az európai 
vasutak versenyképességéhez és bizton-
ságához. Az egységes jeladó- és sebes-
ségellenőrző rendszer jóvoltából meg-
valósuló transzeurópai vasúti térségben 
a szerelvények könnyebben és gyorsab-
ban haladhatnak át majd az országhatá-
rokon. A bizottság szerint a különböző 
vasútforgalmi rendszerek ugyanis nagy 
akadályt jelentenek a gyorsan bővülő 

vasúti áruszállítási piac fejlődése előtt. 
Az ERTMS számos előnye ugyanakkor 
kihasználatlan marad, ha csak egyes or-
szágokban, elszigetelten működik. Az 
Európai Unió az egységes és átjárható 
vasutak megteremtése, a személyszállí-
tás és teherszállítás hatékonyabbá tétele 
érdekében döntött arról, hogy az euró-
pai nemzetközi vasúti folyosókon beve-
zeti az Egységes Európai Vasúti Közleke-
désirányítási Rendszert.

Az ERTMS-t az Egységes Európai Vonat-
befolyásoló Rendszer (ETCS) és a GSM-R 
(Global System for Mobile Communi-
cations – Railway) egységes európai 
szabványokon alapuló, vezeték nélküli 
kommunikációs infrastruktúra együt-
tesen alkotja. A vasúti kommunikációs 

hálózat a biztosítóberendezések és a 
vasúti járművek közötti adatkommuni-
kációt, a szabványos hangalapú össze-
köttetéseket teszi lehetővé. A rendszer 
kiépítésének gyakorlati haszna, hogy 
bármely ország vasúti szerelvénye köz-
lekedhet a tagországok vasúti folyosó-
in úgy, hogy határátlépéskor nem kell 
megállnia, átállnia az egyes országok 
különböző rendszereire, és nem szük-
séges mozdonyt vagy mozdonyvezetőt 
váltani – ezzel is csökkenthető a menet-
idő. A ERTMS létrehozására a program 
indulása óta eltelt két évben az Európai 
Unió 700 millió eurót (217 milliárd forint) 
fektetett a rendszer tervezésébe és tag-
állami kiépítésébe.

Forrás: www.ec.europa.eu/MTI

Tizenöt darab Coradia Polyvalent 
típusú motorvonat szállítására szer-
ződött az Alstom, miután Szenegál 
Fejlesztési és Szárazföldi Szállítási 
Minisztériuma győztest hirdetett a 
nyugat-afrikai ország fővárosának 
regionális vasútfejlesztési tende-

rén. A szenegáli kormányzat elvá-
rásai szerint az új szerelvényeknek 
meg kell felelniük a 2030-ra várha-
tóan ötmilliós nagyvárossá fejlődő 
Dakar megnövekedő igényeinek. 
A 160 km/h sebességre képes, ket-
tős üzemmódú (dízel-villamos) sze-

relvények a 14 állomást érintő, 57 
km-es utat 45 perc alatt teszik majd 
meg a városközpont és a Ndiass 
város közelében fekvő Blaise Diag-
ne nemzetközi repülőtér között. A 
Dakar Express Regional Rail néven 
közlekedő motorvonatok várhatóan 
napi 115 ezer utas kényelmét szol-
gálják majd. Az első szerelvényeket 
már 2017-ben szállítja a gyártó. A 
nyugat-afrikai állam jelentős erőfe-
szítéseket tesz a vasúti közlekedés 
fejlesztése terén. Szenegál a múlt 
év során Malival közösen kezdett 
bele a 2,7 milliárd dollár (783 milli-
árd forint) értékű, 1286 km hosszú 
– a Kínai Vasútépítési Vállalat (China 
Railway Construction Corporation, 
CRCC) közreműködésével létrejövő 
– Bamako–Dakar vonal fejlesztésé-
be, amely a munkálatok megkezdé-
sétől számított négy év alatt el is 
készülhet.

forrás: www.railwaypro.com
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A magyar vasút 170 éves fennállását 
ünneplő jubileumi rendezvénysorozatot 
három díjmentes színházi előadás zár-
ta, amelyekkel nagycsaládos dolgozóit, 
illetve hűséges munkavállalóit jutal-
mazta a MÁV-csoport – egyrészt azokat, 
akik immár több évtizede a vasúttár-
saságnál dolgoznak, másrészt azokat, 
akik öt éve pályakezdőként csatlakoz-
tak a MÁV-csoporthoz. A kiválasztott 
kollégák egy-egy hozzátartozójuk kísé-
retében vehettek részt az előadásokon.

Az első jutalom-előadást 2016. decem-
ber 21-én tartották a Pesti Magyar Szín-
házban, ahol Bereczki Zoltán karácsonyi 
koncertjén vehettek részt a MÁV-csoport 
munkavállalói. A második alkalommal, 
2017. január 5-én a Fame – A hírnév ára 
című musicalt tekinthették meg kol-
légáink a Budapesti Operettszínházban, 
január 19-én pedig ugyanitt az Isten 
pénze című musical előadásán vehettek 
részt. A MÁV Zrt. Humánerőforrás-me-
nedzsment szervezete segítségével 
kiválasztott munkatársak mellett a sza-
badon maradt helyekre a MÁV-csoport 
további munkavállalói is jelentkezhettek.  
A Fame előadása egy váratlan műszaki 
hiba miatt az első felvonás után félbesza-
kadt, amiért – bár nem a mi hibánkból 
történt – ezúton is a kollégák szíves elné-
zését kérjük. Ugyanakkor, amint mondani 
szokás, minden rosszban van valami jó: az 
Operettszínház februárban az idei évad 

egyik leginkább várt produkciójával, az 
Ének az esőben című musicallel kárpó-
tolja a vasutasokat. A darab egy feled-
hetetlen történet a showbusinessről és a 
szerelemről: a némafilmek sztárja, Done 
Lockwood és állandó partnere, Lina La-
mont élete első hangos mozijára készül-
nek, ám kiderül, hogy Lina hangja elvi-
selhetetlen a vásznon. Don barátja, Cos-
mo Brown a feltörekvő fiatal színésznőt, 
Kathy Seldent javasolja hangdublőrnek, 
akibe természetesen beleszeret a sármos 
színész. Az eredeti, 1952-es film hatalmas 
sikere Nacio Herb Brown eredeti holly-
woodi zenéjének, a Comden–Green szer-
zőpáros romantikus történetének, Arthur 
Freed szellemes szövegeinek, valamint 
a lehengerlő szteppjeleneteknek volt  
köszönhető.

A darabban szerepet kap Szulák Andrea 
és Gömöri András Máté is – mindketten 
játszanak egyébként a már említett Fa-
me-ben, Gömöri pedig az Isten pénzében 
is. A Vasutas Magazin arról beszélgetett a 
művészekkel, hogyan készülnek a világhí-
rű musical premierjére. Elsőként Gömöri 
András Mátét kérdeztük.

VM: Don szerepében lehetőség adódik 
a sikerre. Tavaly a szegedi Dóm téren 
már átélhette a közönség szeretetét. 
Mennyire lesz más a kőszínházi pro-
dukció?
GAM: Tavaly nyáron óriási élményt jelen-

tett ez az előadás. A mű, a zene, a sok hu-
morral megírt szövegkönyv, a rengeteg 
látványos tánc, valamint a szenzációs sze-
replőgárda garantálja a sikert.

VM: Szabadtéren, grandiózus méretű 
színpadon jól mutatott a produkció. 
Sokkal kisebb játszótéren nem nehe-
zebb feladat a rendező eredeti koncep-
cióját megvalósítani?
GAM: Szerintem nem. Ami a szegedi el-
őadásban elegendő volt játékban és tánc-
ban, az a Nagymező utcában sok lenne. 
Vagyis a mi feladatunk ezúttal a finom-
hangolás lesz.

VM: A szereposztás parádés. Játszó-
társa lesz Jenes Kitti, Szulák Andrea 
és Kerényi Miklós Máté. A másodsze-
reposztásban Szinetár Dóra, Szabó P. 
Szilveszter és Gálvölgyi János játéká-
nak örülhet a közönség. Izgul?
GAM: Van az emberben drukk, de csak 
azért, hogy minden tökéletesen sikerül-
jön az előadáson. Napi tíz óra kemény 
munkát jelent a felkészülés, hiszen a 
próbákon túl hihetetlen sokat kell éne-
kelni és táncolni. Annyit kell gyakorolni 
a szteppelést, hogy a lehető legköny-
nyebbnek tűnjön minden mozdulat, 
miközben már lépni is fáj. De ez semmi 
ahhoz az izgalomhoz képest, hogy a 
színpadon szakadó eső lesz. Látványos 
előadásra, zajos sikerre számítok. Egy 
biztos, én ezúttal bőrig fogok ázni.

Szulák Andrea szintén nagy izgalom-
mal várja a darab bemutatóját, de más  
okokból.

VM: Az elmúlt húsz év alatt minden é-
vadban egy-egy főszerepben aratott 
nagy sikert. Az Ének az esőben című 
musicalről azt nyilatkozta tavaly, hogy 
Dora Bailey szerepe voltaképp jutalom-

játék. Miért gondolja ezt?
SZA: Mert valójában nekem írták ezt a ka-
raktert, két szerepből. Mindez azért fordul-
hatott elő, mert az alkotók szerették volna, 
hogy én is részt vehessek a produkcióban. 
Sokat dolgoztunk együtt az elmúlt évek-
ben, és mindannyian vágytunk egy közös 
jutalomjátékra.

VM: A produkció tavaly a Szegedi Sza-
badtéri Játékokon debütált. Hogyan 
fogadta a többezres közönség?
SZA: A szegedi dóm előtt játszani hatal-
mas élmény, ugyanakkor az óriási tér mi-
att képtelen vagyok érzékelni a közönség 
reakcióit. Azt szoktam mondani, hogy Sze-
geden nincs nagy siker. Legalábbis én nem 
hallom. A barátaim szoktak megnyugtatni, 
hogy igenis nagy siker volt, csak én nem 
észleltem.

VM: A színházi premier február köze-
pén lesz. Nyolc nappal később vasuta-
sok töltik majd meg a nézőteret. Miért 
ajánlaná ezt a musicalt az érdeklődők-
nek?
SZA: Ez a zenés darab gyermekkorom 
meghatározó filmélménye volt. Ezen nőt-
tem fel. Hogy miért érdemes megnézni? 
Mert igazi esőt a színházban még aligha 
láthattak a nézők. Ráadásul kimondottan 
szórakoztató produkcióra számíthatnak 
azok, akik eljönnek. Kiváló a zene, jobbnál 
jobb énekesek szerepelnek, és fantasz-
tikus táncosok láthatók. Sok humorral 
fűszerezett, jókedvű 2-3 órát tölthet el az, 
aki megnézi a darabot – és persze engem!

Gaál Péter

Gömöri András Máté 
Tizenhárom éve, 2004-ben lépett 
először a nagyközönség elé gyermek 
Józsuéként a Miskolci Nemzeti 
Színházban, a Mózes című darabban. 
Műszaki középiskolát végzett, de 
közben megismerkedett a zenés 
színházzal a Miskolci Musical- és 
Dalszínház amatőr társulatának 
tagjaként, ahol később több szerepet 
is játszott. 2011-től a Pesti Magyar 
Színiakadémia tanulója volt.
A következő évben az Országos 
Musical Bajnokságon duett 
kategóriában partnerével első 
helyezést ért el, és megnyerte a verseny 
fődíját is. Ebben az évben csatlakozott 
a Budapesti Operettszínházhoz. 
Tanulmányait a Vasutas Zeneiskola 
Pesti Broadway Stúdiójában folytatta.
Az Operettszínházban az Elisabeth 
című musicalben, Rudolf szerepében 
debütált, azóta pedig az Ördögölő 
Józsiás Boriczájaként, illetve a 
Rómeó és Júlia Benvoliójaként is 
bemutatkozott. 2013-tól látható az 
Elfújta a szél című musicalben Peter 
Fontaine szerepében. Tavaly már az 
Ének az esőben és a Marie Antoinette 
című musicalben is bizonyította 
tehetségét.

Szulák Andrea
Sokáig tánczenész volt külföldön, 
majd 1990-ben, a Neoton Família 
kettészakadása után lett az új 
Neoton énekesnője. 1994-ben 
az év énekesnőjévé választották. 
Színházi karrierje 1998-ban indult 
az Operettszínház színpadán a 
Hotel Menthollal. Sokoldalúsága 
vitathatatlan, számtalan műsort 
vezetett és vezet, sőt filmekben is 
láthattuk. Színházi szereplései mellett 
számos lemezzel és szólólemezzel 
büszkélkedik, amelyek egytől egyig 
nagy sikerűek. 2007 óta boldog anyuka.

170 éves a vasút – ünneplés színházi 
produkciókkal

A kettős szereposztás összes színésze egy képen
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VOKE-programajánló

Igazán jól éreztük magunkat a koncerttel egybekötött fogadá-
son, melyet a magyar vasút fennállásának 170. évfordulójára 
szerveztek. A koncert miatt mentünk, és nem számítottunk 
roskadásig tele asztalokra. Szó, ami szó, az udvarias fiatal 
kiszolgáló személyzet is megnyerő volt.

Köszönjük! Csapó Lajos védelmi előadó,  
MÁV-START Zrt.

Köszönetnyilvánítás

December 21-én leányom invitálására – aki 
a MÁV START ügyfélszolgálatánál, a Keleti 
pályaudvaron dolgozik – volt szerencsém 
részt venni a MÁV Kommunikációs Igazga-
tósága által szervezett karácsonyi Bereczki 
Zoltán-koncerten.

A fogadás, a hangulat, a műsor nagysze-
rű volt, s nekem (gondolom, másnak is) 
maradandó élményt nyújtott, amit ezúton 
szeretnék megköszönni!

Üdvözlettel: Berta Jánosné nyugdíjas,  
a KIG volt dolgozója

A decemberi Bereczki-koncert kapcsán szeretném több kollégám 
nevében is megköszönni a lehetőséget, valamint azt a színvonalas 
kiszolgálást, szervezést, amelyben „részesültünk”. Örülnénk, ha 
hagyomány lenne az ilyen típusú rendezvényekből.

Köszönettel: Bokrosné Kovács Ilona műszaki szakelőadó, 
MÁV Zrt.

Január 5-én Szegeden átadták a Vas-
útegészségügyi Nonprofit Közhasz-
nú Kft. rendelőintézetének felújított 
fizikoterápiás osztályát. 

Dr. Pásztélyi Zsolt, az intézmény ügy-
vezető igazgatója méltatta a 39 mil-
lió forintos beruházás jelentőségét, 
hiszen a tíz kezelőhellyel megnyitott 
fizikoterápiai osztály immár évente 

30 ezer beteg ellátását szolgálhat-
ja. Mondi Miklós, a MÁV Zrt. szege-
di pályavasúti területi igazgatója a 
150 éves múltra visszatekintő vasúti 
egészségügyi ellátás jelentőségét és 
az 1979 januárjában átadott Szegedi 
Egészségügyi Központ szerepvállalá-
sát méltatta.

Sz. B. F.

Az idei évtől nagy gondot fordítunk a 
tagság egészségmegőrzésére, ezért az 
egyesület kerékpáros, illetve kerékpáros 
és gyalogos túrát hirdet a Balaton környé-
kére. Vállalkozni lehet a Balaton megkerü-
lése éppúgy, mint a fél táv teljesítésére. A 
jelentkezők két csoportban is teljesíthetik 
a választott távot. Lesz kerékpáros csoport 
és lesz vegyes – biciklis és gyalogos – túra 
is. A kerékpáros túrákat teljesítők 2 ezer fo-
rintos ajándékutalványt kapnak.

A gyalogosan vagy kerékpárral teljesített 
túra örömét az EVVK a Balaton-bállal kí-
vánja majd fokozni. A nem profi kerekezők 
fél távon indulhatnak.

A balatonföldvári Balaton-bálon a vacsora 
mellett lesz alkalom beszélgetni, táncolni 
és beszámolni az élményekről. Egynapos 
badacsonyi hegyjáró és borkóstoló túrán-
kat július 16-án tartjuk.

Vasutas kollégáink a balatoni program 
részleteiről, illetve a további lehetősé-
gekről – pl. Korzika, Marokkó, Andalúzia, 
Erdély, Olaszország, magashegyi és vona-
tos túráink – a www. evvk.hu weboldalon 

juthatnak információhoz, de hívhatják a 
06-30-386-61-06-os mobil vagy a 06+27-
51-es vasúti számot is.

EVVK

Szegeden megújult a fizikoterápia

Élménytúra az Explorer Vasutas Világjáró Klubbal

Vasutasok Széchenyi István Művelődési Háza – Budapest
Február 11-én, 10 órakor a „Kultúrházak éjjel-nappal” elnevezésű 
országos rendezvény keretében Istvántelken az „Üveghegyen túl” 
címmel lesz kiállításmegnyitó.
Február 11-én, 11 órakor „Gőzös” címmel üzemlátogatást szerve-
zünk. Veterán járművek megtekintésére lesz lehetőség.
Február 11-én, 10 órától 14 óráig legóterepasztal-bemutató lesz.
Február 15-én, 14 órakor kezdődik az Istvántelki Nyugdíjas Far-
sangi Bál.

Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár – Békéscsaba
Február 1-jétől február 20-ig látható a FISAIC nemzetközi vasutas 
fotópályázat magyar résztvevőinek fotótárlata.
Február 3-án tartja a Vasutas Nyugdíjas Klub zenés batyus bálját.
Február 23-án nyitja meg kapuit a Vasutas Galéria. Az érdeklődők 
ezúttal a Viharsarok vasútjával ismerkedhetnek meg.
Február 24-én és 25-én a Nemzetiségi Vezetők Országos Találko-
zójának ad otthont a művelődési ház.

VOKE Egyetértés Művelődési Központja – Debrecen 
Február 1-jén, 19 órakor – az Őszi Színházi Esték keretében – a 
„Nejem a neten” című vígjátékot adja elő a Fregoli Színház.
Február 7-én, 16 órakor nyílik meg Rigó Márta festménykiállítása.
Február 16-án, 14 órakor kezdődik a Garabonciás Gyermekszín-
ház „Bolond bál” című előadása és a Bóbita Zenekar farsangi mu-
latsága.

VOKE József Attila Művelődési Központ – Dunakeszi
Február 4-én, 11 órakor kezdődik Halász Judit koncertje.
Február 7-én, 18 órakor – a „Nyitott Akadémia” keretében – Veker-
dy Tamás tart előadást.
Február 9-én, 19 órakor – a Dunakeszi Teátrum keretében – mu-
tatja be a „Női furcsa pár” című darabot a Veres1 Színház.
Február 23-án, 19 órakor –a Farkas Ferenc Bérlet keretében – Csaj-
kovszkij-est lesz a Váci Szimfonikus zenekar közreműködésével.

VOKE Arany János Művelődési Ház – Győr
Február 17-én, 18 órakor nyílik Szabó Béla fotóművész kiállítása, 
„TENGER CSEND” címmel. A tárlatot Tolnay Imre festőművész nyit-
ja meg.
Február 17-én, 20 órától várja az érdeklődőket a Cserefa zenekar 
moldvai táncháza. Táncot tanít Fábián Szabolcs.
Február 21-én, 17óra 30 perckor kezdődik „Az 1956-os forradalom 
arcai” című filmvetítés és előadás a győri történelmi események-
ről. Vendég: Molnár Csaba filmrendező és Szemethy Róbert, a 
KAPU folyóirat szerkesztője.
Minden kedden 17 órakor kezdődnek a Győri Vasutas Természet-
járó Egyesület rendezvényei.

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház – Hatvan
Február 2-án, 14 órakor kezdődik a medvés játszóház. Ezen a na-
pon jön ki a medve a barlangjából, hogy megjósolja a tavasz ér-
kezését. Népszokásokat is felelevenítünk.
Február 8-án, 16 órakor jelmezkészítő parti lesz. Bohókás, vidám 
jelmezek készítése, minden korosztálynak. 
Február 15-én, 18 órakor „A mozdonysíp és a fagott” címmel Har-
gitai Géza fagottművésszel beszélgetünk, sok zenével.

VOKE Művelődési Ház – Kiskunhalas
Február 22-én, 19 órakor a „Műszaki hiba” című humorestre várjuk 
az érdeklődőket.

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház – Miskolc
Február 10-én, 19 órától 24 óráig tart a Vörösmarty Nosztalgia 
Klub Valentin-napi bálja.
Február 11-én, 10 órától 12 óráig várja az érdeklődőket a gyer-
mektáncház és a kézműves foglalkozás.
Február 12-én, 9-től 13 óráig vasútmodellbörzét rendezünk.
Február 18-án csomóponti vasutas farsangi bálra várjuk vendé-
geinket.
Február 25-én, 19 órától éjfélig tart a Vörösmarty Nosztalgia Klub 
„Indul a mandula” című rendezvénye.

VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – Nagykanizsa
Február 9-én, 15 órakor a Vasutas Kert- és Természetbarát Klub 
tagjai a gyümölcsfák tavaszi metszésével ismerkednek. Előadó: 
Lancsák Lajos kertészmérnök.
Február 12-én, 10 órakor kezdődik a VII. Országos Nyugdíjas Ki Mit 
Tud regionális elődöntője.
Február 25-én nyitja meg kapuit a IX. Országos Farsangi Fánkfesz-
tivál. Helyszín: Kanizsa Plaza, Nagykanizsa, Európa Tanács u. 2. A 
fesztivál 11 órakor, jelmezes felvonulással indul. Lesz fánkcsapa-
tok versenye és sok-sok kulturális program. Az ország minden 
részéből várjuk a MÁV Zrt. és leányvállalatai, valamint a Rail Car-
go munkatársaiból alakult csapatok jelentkezését! Információ 
az alábbi elérhetőségeken: telefon/fax: 06/93-311-195, mobil: 
06/30-945-59-15, 06/30-945-55-98, e-mail: kodalymk@chello.hu, 
web:www.kodalymk.hu.

VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár – Nyíregyháza
Február 2.: Kibújik-e a medve a barlangjából? Marad a tél vagy jön 
a tavasz? Macikiállítással, macikeresővel, maciölelgetővel, macis 
kifestőkkel és színezőkkel várjuk az érdeklődőket.
Február 10–11.: „Kultúrházak éjjel-nappal”. Negyedik alkalommal 
csatlakozunk az országos kezdeményezéshez, melynek kere-
tében kiállítással hívjuk fel a figyelmet a közművelődési munka 
fontosságára.

VOKE Vasutas Művelődési Ház - Pécs
Február 6-án, 18 órakor kezdődik a Vagabond Világjáró Klub ren-
dezvénye.
Február 10-11-12-én, a „Kultúrházak éjjel nappal” című esemény-
sorozat keretében
– 10-én, 15 és 22 óra között LAN-parti, scrabble és bridzs lesz,
– 11-én, 9 és 13 óra között népi gyermekjátszóház, táncház, kéz-
műves foglalkozás lesz,
– 12-én, 18 órakor kezdődik az „Egy kis operett” című műsor.
Február 16–17-én: a Művészetbarátok Klub kiállítása.

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár – Szé-
kesfehérvár
Február 13-án, 15 órától farsangolnak a Vasutas Nyugdíjas Klub 
tagjai.
Február 20-án, 17 órakor nyílik meg a hímző szakkör kiállítása. A 
kiállítás március 3-ig látogatható.
Február 25-én, 15 órától táncház és kézműves foglalkozás indul a 
Fejér Megyei Népzenei Műhellyel.

VOKE Csomóponti Művelődési Központ – Szolnok
Február 15-én, 9-kor, 11-kor és 14 órakor óvodásoknak szóló me-
seelőadás lesz.
Február 17-én, 19 órakor kezdődik a 24. Forgalmász Bál.
Február 25-én, 10 órakor indul a Nyugdíjas Ki Mit Tud.
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Lipcse – Európa egyik 
legszebb vasútállomása
Riportunk a 22. oldalon


