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Szakszervezete
- dr UweKtisterSPD-frakci6,
l6s6nak130.6v6ben,1997.szeptember
30.6s okt6ber
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kal rendelkez6
szakszervezet.
- ErhardGeyeerN6metKdzszolgdlatiSzdvets6gelmegel6z6naponvalamennyitartoA kongresszust
l6noks6gekrSl
265
nOke,
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a kongresszust. zdsraiooosult265kUld6tt.
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- melyeta besz6dek aleln6kHans8eck221 szavazal,
f6 mondanival6i
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d6ntdtteka kdrelmek,
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ManfredSchellkongresszusi
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s elemeztea DB terjeszt6sek
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V6gezetUl
6s
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Slpos J6zsef
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A meghfvott
MOSZ-eln6k
kongresszu
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resszusdn
A M0SZelndk6nek
besz6de
a 1306vesGDL kong
Tiszte/tKongresszus,E/ndk0f
Mozdonyvezetd Ko//6gdk!
Hd/gyeimds Uraim!
Mdsodik a/ka/ommal6r az a megtiszte/tetds,hogy az
dndk /egmagasabb szintl szakszervezetirendezvdnydn rdszt vehetek.Az ezt mege/6zdkongresszuson
nagy figye/emmelha//gattamudgrgaz ift t)rtdnt esemdnyeket szerezveezze/is a hazai a magyarmozdonyvezetdkszakszeruezeteszdmdratapaszta/atokat
A mostani a/ka/ommal mnt az ALE egyik a/e/ndke
kaptam/ehetdsdget hogy fe/szd/aliakdndke/6tt Nagy
drdmme/teszem minde4 de az idd rduidsdgemiaft,
csakana van lehetdsdgem,hogy ndhdnyo/yankdrddst
drntseh amef az EurdpaUnidaidn/dsaikdzdtta ktlzellAvdben az egyes nemzeti uasutakatmdginkdbb az
ezekenszo/gdlatot te//es/6 mozdonyvezetdketdrinti.
/997. szeptember3-9. kazdft LugandbanU/dsezelt
az ALE munkacsoportla,amely dftekintettegy Fehdr
kdnryet, ame/y az,,Az Eurdpa Unid stratdgidiaa vasutak diidd/esztdsdrea koz1ssdgben"clmet uise/i.
Ez a munkab/zotsege/kdszitettegy lrdsosdokumentumot,ame/yetaz ALE e/ndksdgerduididdn be/t)/ vdg/egesft,mive/ ilgy rtA/ltikmeg ,'ni tiz orszegmozdonyvezetdi hogy a 1'e2ettkdnyv szerinti vas0tidta/akftds

tdbb ponttdnis drntia mintegyszdzezerALE-tagmozdonyvezet6t
Az drintettsdgokdnaz d/ta/unk/egfontosabbtdmaktirdketaz a/dbbiakbanha6roztuk meg.'
- a kdzCIt
dsa uasutakkdzdftiegyen/6versenyfe/tdte/ek,
- a mozdonyvezetdimunkahe/yekvdde/me,
- a p/zdsi ds Uzemufte/iutasitdsok ualamhta hatdrdtmenetekbenaz egysdgesnye/vhaszndlatdnakszUksdgessdge,
- a mozdonyvezetdk
kdpzdsirendszerdnek6s a munkaidd szabd/yozdsdnak kdrddskdre,
- a munkaegdszsdgtigyiszabudnyokkra/akitdsa,
- a bdrddmpng megakadd/yozdsa,ua/amintnem
kevdshangsfi//yal
- az egyes orszdgokmozdonyvezetdind/mutatkozd
keresetiardnyokkdzdlti kUldnbsdgcsdkkentdse.
Eurdpdbana vasutakraciona/izd/dsao/yan mdreteket d/tdtt, ame/yetszakszervezetikontroll ndlkU/nem
szabad vdghezvinni,A karcsdsitdsds a hatdkonysdg
nevdben o/yan intdzkeddseketklvdnnak vdgrehaitani
mint pd/ddu/ a mozdonyvezetdikdpzds cs1kkentdse,
vagya b2tonsdgi rendszereke/spdro/dsa.
S0lps feszU/tsdgfordsa /ehet a nem dtgondo/tszemd/yzetistratdgn, mivel ez munkahelyerhke/uesztdsd-
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neklehetdsdgdthordozzamagdban,de nemengedhet- kapcsdn egysdges szabd/yozdst foga/maz meg, a
szUksdges
ink meg azt sem, hogy ezt a fe/el'ssdgtel1Es6s pro' munkaud//al6iolda/t is megfe/e/6 mddon
munkavdgzdstkdvete/6hivatds,a szakmai megielenltenl
fesszrbnd/rs
Ezta cd/thiuatolt szolgdlniaz ALE amelye/sdsorban
kd vete/mdnyek egyszer1sitds4 ve/ /edrtdke/6didk.
Az ALE csaknem ua/amennyitagorszdgdbanazt ta- a mozdonyvezetdkdrdekeitkdpvtse/i.FeddszeruUnkon
az a a CES|-nkeresztti/kdzvetlenbefo/ydsts vd/emdnyUnk
paszta/iuk,hogy nincs meg a versenyfe/tdte/eknek
harmonizdcrUia,ame/y egyen/6 esd//ye/mdr a kdztiti figye/embe vdteldtkiudniuke/drni.
Eurdpanagymfi/ttierds szakszeruezeteiszdmdrais
teher-6s szem4lyszd//ftdsterdn.
a hatdrokn6/kU/iEurdpakia/akitdsa.
kihivdsokatp/ent
tii
Mdrpedig valamennyientudiuk azt hogy egy csald'
az orszdgokban,ame/yekben
azokban
az
Mdginkdbb
nem
tehetnek
don beltll a testvdrek kdzdft a szUldk
csupdnndhdnydvekezrendszerud/tds
a
demokratkus
ke//
mdrniUk.
kivdtelt,azaz egyformamdrcdve/
gazdasdg
mdg a mai napig sem
dta/akitdsa
a
dddhft,
s
pdlddua/
az
esd/yegyen/6sdgre,
ara
utalndk
Ezzela
fe/adat a ua/ddids
nagy
Ezdrt
rendkivtJ/
feiezdddft
be.
fuvarokAzJti
hisz
a
uasdtl4nk
szenvednek,
ame/yben
zds kdltsdgeibennem ta/d/iuka kdzutakdpitdsdneha hatdkonydrdekvdde/emmegteremtdse,mfik)dtetdse
kdrnyezetikdroknakazokat a kd/tsdgekel)ame/yekf/' ds a Hrgya/daszta/mdsik o/da/dntl/6 munkd/tatdikdpgyelmen klvUl hagydsdvalnem beszd/hetUnkesd/ye- vise/etekke/tdrtdnde/fogadtatdsa.
Az (Jndkkongresszusabrzonydrafog/a/kazikmindgyen/6sdgr6/.lde soro/ndmazt a felbecsti/hetetlenkdlb
sdgtdnyezdt ame/y a kdztiti ba/esetekkdvetkeztdben azokka/a kdrddsekkel,amelya mozdonyvezetdkmun'
egy kdsdbbi iddpontban mind tdrgyi mhd szemdlyr kakdnilmdnyeivela uastitdta/akftdsanyomdnfe/mert)/6
prob/dmdkkal vitdktd/terhes.Ez iW uanrendidn, ez a
rehabrlitdcrUcimdn / e/entkezik.
termdszetes.Azonban azt kivenom dnoknek, mint a
kdzveszd/yes
anyagok
ma,
a
Megltd/AsUnkszernt
mozdonyvezetdkmegve/asztottszakszervezeti
ndmet
Eurdpa
s
0r0n
kon
ta
t/an,
//itdsa
tro/ld/ha
dton tdrtdndszd
hogy az itt kidr/e/td)ntdseket ds hatdrozavezetdineh
relt
veszd/yeket
va/ds
szd//itdsa
tdrtdnd
/akottten|/etein
magdban.1gy vd//Ukhogy az addflZetdpolgdrok drde' tokat a kongresszusbefel'ezdsdve/egysdgesenkdpvikdben ezt a tevdkenysdgetaz dsszehason/ithatat/anul se/1dkhazdiuk ua/amennyivontatdsi fdnoksdgdn.
Szeretndmmegkosz,nniaz dndke/ndkdnekManfred
bhtonsdgosabb vas1ti pd/ydra ke// tere/ni.Mindez a
tagorszdgokegyes nemzeti kormdnyahak hatdrozot- Sche//tirnak azt az odaadd szakmaids bardti segitsdget, amit az e/mti/t1vekbenszdmomranytjitott.A GDLintdzkeddseitigdny/i.
tabb, fe/e/dssdgte/iesebb
A vashti sebessdg ndvekeddsdve/a/apos e/emzd t6/, s az e/ndk drtd/ szerzett szakszeruezetitapaszvr2sgd/atokatke// elvdgezni a mozdonyszem4/yzetre ta/alokatsaidtmunkdmbana MagyarMozdonyvezetdk
A Szakszervezetee/ndkekAil va/amintaz ALE a/e/ndkehatd stressz-ds d/eltanihatdsokkdvetkezmdnyerT6/.
kdnt hasznosithatom.
ke//
igazifeladathoz
vrZsgd/atokeredm€nyekdppena
prhendsre
Kivdnok dndknek,s a GDL kongresszusdnakhatdfordfthatd
a
tani a napi ds a heti munkarddt,
kony
vitdt drdemihatdrozatokat,krszdmithatdds egynyugdiiamozdonyvezetdk
iddt, s nem uto/sdsorban a
fe//6p6il a E rgya/daszta/nd/, s va/amennyi n6met
s
dg
e
s
zdsdnakkorhatdrdt.
kol/dgdmnakba/esetmenteskdz/ekemozdonyvezetd
?
van
AL
E-ra
az
mi
sztiksdg
kdrdds
t'
Sokanfelteszrka
Mr tigy gondo/iuk,hogy a idvd Eurdpd/dban,amtkoraz ddst hosszti,egdszsdges,ds bo/dog d/etet
Kdszdn)mmegt/sze/6 figye/mtiket!
Eurdpai Par/ament vagy a B2ottsdg egy-egy kdrdds
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LOTZKAROLY
kcizlekeddsr, hfrkcizl6si
6s urztigyiminisztera MAV-r6f*
- Eur6l 6ure bebizonyosodilc, - A MAV tehdt egy olyan /6, szok szolgSlatba6llft6s6r6l,a
hogy a uAv nt nem, uagycsak amelyiknek nem adnak eleget Vol6n{6rsasigok bevon6s6r6l,
kdltsdgvetdsi beavatkozdsokkal ennl de mdgise/udrldkt6/e hogy vagy6ppen6llamifelel6ss6gv6llalSs6s t6mogat6smelletthelyi
tudl?tartaniaz 6v e/ei6nmegha- i6/ h0zzon?
Term6szetesen
tdrozoft tizleti teruAt.Megit6l6se
a kormdny- vas0tit6rsas6gokbeindft6sdr6l.
szernt e/k6pze/hetdaz eredmC- hat6rozatban megfogalmazottS6t att6lsem riadunkmajdvisznyesen gazdiilkodti uasdt meg- c6lokcsakaddigtarthat6k,am(q sza, hogyezen a terUletenaukvaldsitdsa, uagy bele ke// nyu- a vasft mfszaki 6llapotanem ci6katorendezzunk.Szeretn6m
godnunkabba, hogy a UAV mt- romlikleteljesen.
Tizkilom6teres hangsflyozni
azonban,hogyez
vonalbez6kodtetCsdbena kormdnyzatnak sebess6ggelv6nszorg6vona- nemjelentfeltdtlentrl
vd//a/nra?
lerobban6
rAst,
is szerepetke//
beren6s semmik6ppen
sem jetok,6lland6an
- Eur6piiban
sajnosegyUttkell dez6sekmellettugyanism6rva- lentheth6tr6nyta lakoss6gsz6n0
n
k
vasutak
folyamatos
vesz- l6bannem lesz 6rtelmea MAV m6ra.
a
6l
-(Ndpszabadsdg1997.X 2/.)
Ez a vesztes6g hat6konys6g616l,
vas0tikdzleketes6gess6g6vel.
kozleke- d6sr6lbesz6lni.
ugyanisa kdrnyezetbardt
d6sfenntartSs6nak
az6ra.Term6- Az uttSbbirdfibenismdt e/6szetesazonban,hogynem lehet
ilyen t6rbe kertiltek a MAV mel/Ckvomell6kes,
mennyitAldozunk
m6dona kdrnyezetv6delem
olt6- nalar. A uas4t vezetfiinek v6/erAn.Kfirdflsteh6t, hogy a vasut mdnye szerint a tdrsasdgegyevesztes6g6tmilyeneszkdzdkkel dtil nem tizemeltethetimdrsokdAz USA-beli gyakorlatnak
leheta legkisebbre
cs6kkenteni, E p/enlegi hiildzatdt Vanem6- megfelel6en,
Eur6p6ban
a vas0ti
javf- 96ft ualamilyen kormdnyzati szdllitdsterUlet6nsem oddzhat6
hogyanlehethat6konysdgAt
sok6iga szabadversenymegtetani. Eur6pAbanerre ktrl6nf6le sziinddk?
vannak.Folyik - A korm6nytisztAban
vanaz- remtese- nyilatkozotta Sz6llitkezdem6nyez6sek
jelen- mdnyoz6k Vil69szdvets6g6nek
el- zal,hogya mell6kvonalak
a vastitipiacliberalizdl6sSnak
(FIATA)
tegnapv6get6rt kdzgy6nem tarthat6
6k6szft6se,azaza v asutakkdzdtti legi Lizemeltet6se
l6seutdnKauElstv6n,a Magyar
Tobb or- fenn.Ezeka vonalak6riAsivesz- 5z6llftmdnyoz6k
verseny megindittAsa.
SzOvets6g6nek
Aztpedigne- elndke,a Masped Rt. vez6,rokoznak.
sz6gban,(7yhaz6nkbanis meg- tes6geket
mek- igazgat6ja.
t6rt6nta p6lya-6s a kereskedS- hezenlehetmeghat5rozni,
Az id6n70 6vesszervasut sz6tv6laszt6sa.Minden0tt kora az az elmaradthaszon, vezetb6csidsszejdvetel6n
tdbb
folyika vas0tiappar6tusokle6pi- amely abb6l sz6rmazik,hogy mint80 orszdgkdpvisel6ivettek
veszikig6ny- r6szt.A kontinensena kdz0ttal
technol6gi6k egyrekevesebben
t6se,az alkalmazott
Az Atalakft6snak be a vasutat.A mell6kvonalak szembenn6h6ny6v alattbehozkorszerris'rtt6se.
nekikezdett.
Aspa- gazdSlkodfs6t 6ppen ez6rt hatatlanh6trdnybakerUla vas0t
teh6tmindenki
ha nem teremtikmeg a
feltllkellvizsgSlnunk. akkor,
nyolviasztazonban
eddigm6gEu- egyenk6nt
,,freeway" rendszert.Mindezaz
Az Egye- Megkellhat6roznunk,
melyeka
r6pdbannemtal6lt6kfel.
jogok
Uzemeltet6i
6s a haszndl6
szakaszok. kett6vdlasztdsdttakarnd az,
sU[ Alhmok 6s Kanadaviszont, legvesztes6gesebb
ahol elsdsorbannem szem6ly- Ezeken egyenkdnt kell meg- hogy az Uzemeltet6t6l
a fuvarok
hanemnagyt6megf, szabnunk,hogyaz ellatesik6te- szdmdra b6rki kib6relhessea
sz6llft6sra,
nagy tdvols5grl 6ruszdllltAsra lezetts6gteljeslt6semelletthol vas0tisineket.Az amerikaimegterUlehasznilj6ka vonatokat,k6F6gte- van lehet6s6gm6stipus0kdzle- olddsoka tengerhaj6z6s
is
kerUlhetnek.
tdn
el6t6rbe
gazd6lkod6 ked6sbeindft6s6ra.
leniil eredm6nyesen
5z6 leheta
.(MagyarHfrlap, / 99Z X. 2.
)
MAV altal Uzemeltetett
vasutakkaldicsekedhet.
aut6bu-
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rancsllatar
tizpa
Az 6rdekvidelen
de a sztr6j- le, mintaktfvr6sztvev6.Nem lehet
vetel6s0ketteljesftett6k,
A Blblla Tlqerancsola tban
kijel6l6kot vezet6f6bizalmitelbocsdtottdk. r6szeseaz elbocsdtand6k
foglafia dssze
vita n6lkUl, s6nek,nem vehetr6szta ,,tizedel6
A tdbbezersztr6jkol6
azokata kategorikuserkolcsiparanM6gha egyetdrtis az
brigddokban".
csokat,amelyeketsenki hiv6 meg azonnalfolytattaa sztrdjkot.
A magyardzat 3. Ldgtyszollddris uagylegaldbb elbocs6tdsok szUks69ess6g6vel,
nem k6rd6jelezhet.
err6lakkoris hallgatniakell, kifel6
semlqes, ha dolgozdHrsad
szerintmagaaz lstenadtamegeze6s k6nyszenibelet616sajn6lkoz6st
harcol!
parancsokat.
Ezekolyan szF
ket a
Ha m6sok nyomdsgyakorldsbadestmutatva.
gor0ak,hogyakimegszegi,haldlos
z Ab Aileall harc kdzben
kezdenek,vitdba bonyol6dnaka
b0ntkdvetel, elkdrhozik.
az ellentCllel!
akkorterm6szetes,
nyilv6nval6ana munkdltat6val,
A Tizparancsolat
mintamiNincsgusztustalanabb,
valahogykitdbbezer hogyszolidaritdsunkat
civilizdltemberiegy0tt6l6s
6s
tdrgyaldsok
hogy
kor
elmdrgesedett
lejezz[k.
El6fordul
azonban,
a v6gs6 er6ves tapasztalatainak
kdzben
a
szakszervezet
sztr6jk
kdvetel6seikkel,
a
nem
egyet
6rtUnk
A szakszervezeti
kdlcsiesszenci6ja.
fogadel a
ajdnd6kot
mozgalomdvszdzadosk0zdelme s6t azt kilejezettenkdrosnak,id6- tiszts6gvisel6je
tartjuk.llyenkorsem munkiltat6t6l, vacsor6zgatvele,
kialakftott
egybel- szer0tlennek
sordnugyancsak
jelenikmeg.Sokdig
szembea harcol6kkal, mosolypartikon
6s ezenbelUlaleg- szdllhatunk
s6 erkdlcsis6get
vagydiplomati- fogjdkviselniazokaz MSZOSZ-es
v6gs6erkdlcsialapelvekmegk6rd6- inkdbbhallgassunk
a sz6gyenb6lyeget,
hi- tiszts6gvisel6k
jelezhetetlen
az dlldsfoglalAst,
rendj6t.Ezekegyfaita kusankerUljUk
sztrfjk alattt6bbami tort6nhet, akika szeksz6rdi
szakszervezetiTizparancsolatbanszena legrosszabb,
megs6rtett6k
ezta parancsolafordftanak
dolgoszdr
hogy
dolgoz6kat
k6bev6sett
foglalhat6k
6ssze,olyan
6vek
tot.
elmflt
z6k
Sajnos,
az
ellen.
munkav6la
amelyet
szab6lyokban,
8. MCga salAt kdrodra ls
a rivaliz6l6
lal6ioldalegyetlenszerepl6iesem magyar6rdekharcaiban
gyakran6cs6rol- tdmogasd az elbocseb fiakat!
szakszervezetek
szeghetmeg.
szinteforditva
A magyargyakorlat
A mi r6gi-rjjmagyarszakszerve- tdk egym6stilyenkoris. L6sdmozpedag6gus
ugyis
elkUldik,ott
mfk6dik.
,,Oket
sok minden donyvezet6ksztr6jkja,
zeti mozgalmunkban
a marane
legyen
b6remel6s,
mdr
(;y
mozgalmak.
az erkdlcsitudafdrr6sbanvan,
Az
hallhatiuk.
kell
t6rnogatni",
kollektiuddrt
d6kat
4.
tflndlg
a
tel/es
nem
Ez6rt
6rt
iirafelidfz'
tossdgis.
erkOlcsszerintazon6rdelar6delmi
kilzdj!
parancsolatokat.
ni a k6bev6sett
az a vesztes,
A szakszervezet
sohanemcsaka banakitelbocs6tanak,
l. ile tdri sztelkot!
hanemminden ez6rt mindensegits6gelmeg kell
Semmif6leindokkal- legyenaz tagjainak6rdek66rt,
helyzet6ben.
6hez6csaldd,vagyk6tszeresb6r- drintettdolgoz66rtktizd. Egyetlen kapnianyomorusdgos
pontsemvonatkoz- Inkdbbkisebbbdremel6sta maraneml6phettinkaz 6ppensztrdjkol6 meg6llapoddsi
tagok- d6knak,de nagyobbv6gkiel6gft6st
dolgoz6tdrsunkhely6be.Ez a sza- hatcsup6na szakszervezeti
vesztetki az azoknak,akik az dllSsukat
hagyhat6
nem
ra.
Ugyanfgy
v6llalatokon,
egazatokon,
b6ly6tfvel
neked,holnap
is.
6rdekv6delemkOr6b6l egyetlen t6k.Ne feledjUk,,ma
s6torszdghatdrokon
csoportsem.Pl.szel- nekem"!
Nehezenlemoshat6sz6gyenn6- munkav6llal6i
9. Kollektrv ktizdelemben
stb.
orszdg bdny6- lemiek,vid6kiek,n6k,kUlfOldiek
hdny kelet-eur6pai
ne kdss egydni alkut!
5. Soha ne harcol/a kollCgdd
szainak,hogyannakidej6nsegitetl6pfel,
p€nze ellen!
Ha a kollektfva
egyUttesen
tek letOrnia nagy angliaibdnyiszjellegzetes
megkis6relheti
munkdltat6
maa
akkor
Gyakori,
szinte
sztrdjkot.
a nyomdsgyakorl6A sztrdjkt6r6solyan durva er- gyar 6rvel6s,hogy ,,mi6rtkap 6 ,,leszaldmizni"
a magasabb
kOlcstelens6g,
amelyetgyakrane16- annyit,amikor6n csak ennyitka- kat.Megig6rhetineked
meg.J6l pfld{zza pok?"Ez az irigys6gn6haint6zm6- b6rt,a r6gendhitottbeosztiist,ha
szakkaltorolnak
ko- elszdkadsza tdrsaidt6l6s dtdllsz
munkds- nyestil,amikora szakszervezet
ezta mflt szAzadiamerikai
dal, a ,,Bibornyil",amelybenmeg- vetel6seikdzdtt egyes csoportok hozzl. Neh6z ilyenkorellen6llnia
szerepel- kis6rtdsnek,de felt6tlenUlvissza
a korldtozdsdt
mozdongre- el6nyeinek
6nekelt6ka sztrdjktdr6
p6nzUgye(vezet6k,
kell azt utasftani.EgyUttindultatok,
teti
szellemiek,
zet6CasseyJohnshaldldt.
fiiggetlentil
az
egyrittis kellc6lba6rnetek.
Teljesen.
sek
stb.).
Yddd
meg
a
szakszenezetl
2.
10.A tdbbsCgtakarata szent
a m6sokfiegy6niv6lemdnyrinkt6l
vezetddet!
is igazez a
Az 6rdekv6delemben
sordnsovezet6,ha j6l zet6sdtaz 6rdekv6delem
A szakszervezeti
vdgzi dolgdt,mindiga sajet bdrdt ha ne sokalljuk,s6t 0dvdz6ljtik6s demokratikusalapszabdly.VitAkhelyevan
0gy,hogyez lenneminde- nak,ellenvdlem6nyeknek
kockdztatjaa vdlaszt6i6rt.Fenyege- 6rveljUnk
A fizetesekso- a csalddonbeltil,de kifel6a szakleszi ki nUtta term6szetes.
tdmaddsoknak
t6z6seknek,
pedighagy- szervezet
csakaz 6rintettek
tdbbs6mag6t.Ebbena neh6zhelyzetben kall6sdt6s korldtozdsdt
juk
g6nekaz dll6spontjdtk6pviselheti,
a munkaad6ra.
csak akkortud helytdllni,ha tudia,
fUggetlenril
az egy6nimeggy6z6d66. lle vegy€l rdszt
hogybiztonseget6s egzisztencidi6t
Inkdbb
legyUnka tdbbs6gsekt6l.
ezelbocsAHsfun!
megv6di.
6t
a tagsdg triz6n-vizen
elbocsdtdsokra ben vesztesek,mint a kisebbs6gHaegyvdllalatn6l
Sk6ci6banis tudtdk ezt egy hai6gy6rdolgoz6i.
Hdth6naposkimerft6 kenil sor, ebbe a szakszervezet bengy6ztesek.
(A Munka Vildga,/992 6sze)
benem keveredhet
mindenk6- semmikdppen
sztrdjkutdnl6nyeg6ben
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MEGALLAPODAS

a KollektivSzerz6d6smodositds6rol
6s alulirottszak- lemr6lsz6l61993.6viXOlll.t6rv6ny87.S 3. pontidban
Rt. munk6ltat6
MagyarAllamvasutak
az fogIaltakaz irflnyad6k.
Szez6d6sm6dosiit6s6ban
a Kollekt'nv
szervezetek
3. Balesetieredet(teljes(100%-os)eg6szs6gk6romeg:
al6bbiakszerintdllapodnak
(megrokkands)
eset6naz 1lbszerintidsszegjdr.
sodds
m6dosfids:
1. sz.
a2,,Mt.21.$ (2)bekezd6s6re" Balesetb6lered6 6lland6r6szlegeseg6szs6gkdroA 12.S 1. pontj6ban
(megrokkaeg6szs6groml6sra
hely6beaz,,Mt.94/A.S (1)bek.'-tkell soddseset6na 100%-os
val6hivatkozds
eg6szs6gk6rosod6s
az
dsszegnek
megdllapilott
n6sra)
felvenni.
az aldbbiak
szerintihdnyadailletimega munkavdllal6t
2. sz. m6dositds:
,,A szakszeruezeteketmegilletd/ogok csoportos/Ct- szerint:
SzAzal6k:
Egdszs6gkdrosodds:
szdmcshkkentdsesetdn
100
az
elvesA6se
l6t6k6pess6g6nek
mindk6t
szem
13.S
- mindk6tfelkar,alkarvagyk6z elveszt6se
100
voA munk6ltat6a csoportosl6tsz6mcsokkent6sre
natkoz6ddnt6s6tmegel6z6en- az izemi tan6ccsal - egyikkarvagyk6z6scombvagyl6bszdregytit(fels6v6grtag-als6
v6gtagcsonkoldsa),
n tes elveszt6se
fenn6ll6ez irflnyi kdtelezetts6g6
(Uzemimegbizottal)
100
(szakszervemindk6t
comb
elveszt6se
trjl kdtelesaz illet6kesszakszervezettel
90
l6bszdr
elveszt6se
mindk6t
kezdem6nyezni.
is
konzultdci6t
zetekkel)
egyikfelkarelveszt6se80
l6tszAm- - egyikcombelvesztdse,
a csoportos
ki kellterjednie
Akonzult6ci6nak
- egyikldbszdrelveszt6se,
egyikalkarelveszt6se,
l6s6nek
elkerU
cs6kkent6selveire,a l6tszdmcs6kkent6s
mindk6tfUlhall6elveszt6se,
teljes
munkabesz6l6k6pess6g
m6djdra,illetveeszkoz6re,vagy azzal6rrnlett
70
teljes
elveszt6se
k6pess696nek
a
kdvetkeza
tovdbbd
csdkkent6s6re,
vAllal6ksz6mdnak
(csukl6nalul)
65
k6z elveszt6se
m6nyekenyhft6s6tc6lz6 eszkozdkre.A konzultdci6t - valamelyik
- egyikldbteljeselvesztdse
(bokaalatt)
40
k6teles
legal6bbh6t nappala munk6llat6
megel6z6en
35
a
teljes
elveszt6se
l6t6k6pess6g6nek
szem
egyik
irdsbank6zdlni:
k6pvisel6ivel
a munkav6llal6k
25
a
teljes
elveszt6se
hall6k6pess6g6nek
ftil
egyik
okait,
l6tsz6mcs6kkent6s
csoportos
a) a tervezett
fo4. A balesetieredetri6lland6eg6szs6gk6rosodds
l6t6rintettmunkav6llal6k
b) a l6tszdmcsokkent6ssel
meg.Az Uzem6llapftia
Uzemorvosa
csoportokszerintimegoszt6s- k6ta vasritillet6kes
sz6m6tfoglalkoztat6si
napon
beltila Vas30
szemben
orvosmeg6llapftilsdval
ban,
KdrnyezeW6delmi
6s
Munkabiztonsdgi
(1)
rlteg6szs6gUgyi,
bekezd6sc) a ddnt6stmegel6z6,az Mt. 94/A.S
lehetfordulni.
vezet6j6hez
munka- F6oszt6ly
foglalkoztatott
id6szakban
ben meghatdrozott
fo5. A balesetieredetri6lland6eg6szs6gk6rosod6s
vdllal6kl6tsz6m6t,
Ha annakmeg6llapitdsa
tervezetl k6tazonnalmegkelldllapltani.
v6grehajt6sdnak
d) a l6tsz6mcs6kkent6s
hat h6naponbelul nem lehets6ges- az rizemorvos
6s szempontjait.
id6beniUtemez6s6t
r6sz6re,legaldbb
alapj6n-, a munkav6llal6
v6lem6nye
megAllapodds
alapvonatkoz6
Akonzultdci6az ene
6s 50%-osm6rt6kigel6legetkell foly6sftani.Az eg6szj6n - lelolytathat6
a szakszervezetek
a munk6ltat6,
szdmitottketfokdtaz ok bek6vetkezt6t6l
is."
s6gk6rosodds
dl16bizottsdgban
az Ozemitandcsk6pvisel6ib5l
kell
6s az
meg
dllapftani,
v6glegesen
belUl
t6
6ven
3. sz. m6dosit6s:
kell
kieg6szfteni.
a
teljes
osszegre
el6leget
az
aldbbiakat:
kellfelvenni
Uj84lA.$-ak6nt
az ezen $ szerinti
6. Nem jogosulta munkav6llal6
,,Amunkdltatdkdftdritdsikotelezettsdgea munkavdlha a baleseta munkav6llal6:
kdrt6rftdsre,
la/dt irt munlrahe/yrbaleset esetdn
- szdnddkosan
illet6leg
elk6vetettbrincselekm6nye,
84/4. S
gg6sbe
n,
0
v
azzal
osszef
(a
rt6se
f
agy
o
szabdlys6
toviibbiakmunkabaleset
a
1. Ha a munkavdllal6
Vten
okozati
6llapot6val
b6dull
vagy
kdbft6szert6l
ittas
r6szmegrokkan,
meghal,
kdvetkezt6ben
ban:baleset)
szenved,illet6legk6rhAzi 6sszef0gg6sben,
leges eg6szs6gk6rosod6st
* enged6lyn6lk0li,vagy ittas (k6bft6szert6l
bodult)
r6sz6rea mun6pol6sraszorul,r6sz6revagy6r6k6se(i)
jdrmrivezet6se
k0vetkezett
be.
kdzben
kdz0ti
vasfti,
t(lmen6en
kdltato azMt.fif187. $-okbanfoglatakon
- az aldbbikArt6rft6si
a kdrt6rft6sre
Nemjogosulttovdbbda munkav6llal6
fizetiki:
dsszegeket
a
az Mt. alapidnmentesLjl
1 000000Ft, akkorsem,ha a munkdltat6
a) balesetieredetfhaldlesetdn
al6l."
rokkantsdg
ese- kirt6rft6sifelel6ss6g
b) balesetieredetriteljes(100%-os)
szerintim6dosft6sok-a 3. sz.
Azezenmegdllapodds
1 200000Ft,
t6n
napidnl6pnekhakiv6tel6vel
ak6zz6t6tel
m6dosft6s
balesetieredet0
40
napfolyamatos
10,
20,30,
c)
1998.janu6r1. napjdvall6p
n6gyalka- t6lyba.A3. sz. m6dosft6s
betegs6gesetdn,legfeljebb
keres6k6ptelen
20 000Ft. hatdlyba.
lommalegyszerit6rft6s
Munkdltat6:
r6sz6r6l:
Balesetieredetrjhal6leset6naz Ordkdsrdsz6reaz a\ Erdekvddelmiszervezetek
MAVRt.
jdr,
Vasutasok
Szakszervezete
pontszerintidsszeg amelyetaz elhunytmunkavdlSzakszervezete
Vasuti
Dolgoz6k
Szabad
15
le$eljebb
eltartott,
lal6 6ltal sajdt hdztartdsdban
Szakszervezete
folytatdsaeset6nle$eljebb Mozdonyvezet6k
6ves,iskolaitanulmdnyok
SzabadSzakszervezete
6s Technikusok
az M6rndkdk
18 6vesgyermekeiszdmaszerint- gyermekenk6nt
Szdvets6ge
VasutasokFriggetlenSzakszervezeti
a) pontbanrdgzftettdsszeggel- kellndvelni.
Dolgoz6k
Szakszervezete
Kereskedelmi
Forgalmi
6s
a munkav6demeghat6rozdsdra
2. A munkabaleset
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INFOBMACIO
int6z- ponti f6ndks6gek,region6lis
A MAVRt. KcizpontiMunkav6- vid t6vrimunkav6delmi
delmiBizotts6ga1997.szep- ked6siterveket.A tervekk6- vasutak)az 1995-benmegv6k6pvitember 2-6n Ul6sttartott.A szft6s6rea szakigazgatos6-lasztottmunkav6delmi
igazgat6s6- sel6k (bizottsdgok)partneri
KdzpontiMunkav6delmiBi- gokat6s aterUleti
jogkor6gokat
vez6ngazgat6i
6rte- kapcsolatdta hat6lyosmuna
zotts6g egyet6rt6si
jogszab6lyb6l
ad6kav6delmi
ben megt6rgyalta6s kisebb kezletkdtelezte.
gyakorl6sa
ko- do jogosftv6nyok
A tervekfel6pft6srikben
m6dosftdsokkal
elfogadtaaz
MVSZr6sz6tk6pez6az egy6- vetik a T6rsas6gkoncepcio- 6rdek6benrendeznikell. A
program- megk6rdezettekt6mogatt6ka
ni v6d6eszkdzjuttatisi rend- ndlismunkav6delmi
j6nek fejezet6t. Hatarozat1- j6t, de c6lkitfz6seibenaltal6- bizotts6gjavaslatait.A bizotta Kozponti
ban kimondta,hogyazel6ter- nos megfogalmaz1sokattar- sdg felhatalmazta
jesztettjavaslatoktartalmaz- talmaznak.
v6gre- Munkav6delmiBizotts6gelTobbs6grik
zAk azokataz alapvet6mun- hajtdsanemk6rhet6sz6mon, nok6t,hogya Vasuteg6szs6g6s
k6ltat6i kotelezetts6geket,konkr6ts6ghi6ny6banered- rigyi-, Munkabiztons6gisz6- m6nyeinem lesznek6rt6kel- Kdrnyezetv6delmi F6oszamita munkav6delemr6l
XCI-ll.
het6ek.
t6llyal,valaminta Szem6lyri1993.
torv6ny
16
6vi
kozosendolfentiv6lem6ny6- gyi F6oszt6llyal
rdgzrl,6s annakv6grehajt6si A bizotts6g
gozzanak
ki
aj6nl6sokat,ftRendszer- nek kialakfltdsa
sor6n figyee16frnak.
szab6lyai
szeml6letbenfogalmaz6dtaklembevette,hogyaz 6rintett mutat6ta munk6ltat66s a
6rdekk6pvisemeg azok a munk6ltat6i6s szervekelsSfzbenk6szitettek munkav6delmi
6s ebbenj6rat- letek r6sz6re egy hat6kony
munkav6llaloi kdtelezetts6-ilyenterveket,
gek6s jogok,amelyekteljesri-lansdguk
is befolydsolta
kialak[t5sa
az in- egyrittm6kod6s
6rl6se, a v6d6eszkdzdk
v6d6- t6zked6sek megfogalmaz6-dek6ben.
A KozpontiMunkav6delmi
k6pess6ge visel6jriket az s6t.
megA
Kozponti
Bizotts6g
Munkav6delmi
okt6beri til6s6nek
e96szs6gkdrosoddst6l
Bizotts6gdttekintette
re tfizia munkabala kor6b- napirendj6
6vhatja.
kivizsA KozpontiMunkav6delmibi javaslat6rakapottv6laszo- esetekbejelent6s616l,
jog- kat.A javaslatl6nyege:aMAV g6l6sd16l
Bizotts6g
v6lem6nyez6si
6s nyilvdntart6s6r6l
kor6ben6rt6keltea MAV Rt. Rt-n6lv6grehajtott
szervezeti szol6fejezetet.
igazodva
kdz6ptdv0 munkavddelmikorszerfislt6sekhez
1997.szeptember
programr6szek6nt
9.
k6szriltro- (szakigazgat6sdgok,
csom6- Budapest,

PPI..HlVA,$
rsndSzerelfog6 ref0rmjAt ho$i a m6Sszervekeltal
A tersedebrnbiiitosftfsi
ilyenp€nztarakba
alapitott
tartalmazdtdrv6nyek6rtelm6benmeghat6rozott val6bel6p6st
bntoljakmeg.
penztAralapiit6s6r6l,
kdtelez6lesz,af0l6tti6letkoreset6npedig A vasutasmagAnnyugdfr
6letkorig
a
j6r6
onkentes
elhat6rozAs
alapj6nv6laszthat6
a mag6n- tagsAgrgal el6nycikr6l
folyamatost6j6koztatdst
nyugdijpenztdri
tags6g.
adunk.
,, A.:1,,7
ezies,tags6ggal
rehdelkeld
Vasutas
Onkdn- A leend6tagtdrsaksegits6g6t
6s ti.irelm6t
el6re
-,
p6nztdr a MAV megk0sztinjUk.
it6 Nyugdfi
cs6nos..,Kie$eSz
tes KOf
Rl',6s,,,a,,,stakszervdz0tek
anyagi6s erkOlcsi
t6mo- 1998els6negyed6v6ben
gatesavat
megalakflja
Budapest 1997.oktdber/4.
a
mAgdn'nyugrclfu
Enzt6r6t.
:vasutas,,rn,un,kav6llal6k
Dr,BalnaiGdbors.k.
A p6nzi6ralapftAsa
6smfik0d6secsakakkor lehet Dr.KurucsalLitszl6s. k.
ha
nryyobb
l6tszAmu
renVasutas
sikbres; min6l
tags{ggal
a
6nt6ntes
a Szem6ly0gyl
F6osztdly
KOhsOnOs
Klegdszltd
f6osadlyvezet6le
cl€lkezik
Ennek6rdekdben
ejndke
arrakdrj0ka munkavdllal6kat,Nyugdflpdnadr
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ldvnatot hozott immdr mdsodk esetben a ktil- pihenCsCl megrkeseritka fdradt nyugdfasok dletdt
f dAnc.Onmagdbanez nem til nagy esemdny nap- (hogysenkrne maradjonkr).
Hogylehet az, hogy akik a uasit melld16nneklaknl
idban tdbbszdr s e/6fordu/.Rdurd iton a kdt tdwrat
bekenilt a mozdonyuezetdkParancsktinyudbeHalvan- nem tudjakazt, hogy a uastt nem csak ueszclyes,de
ban is. A Eviratok szdmai: B 678 6s B 730. Kiadta zajos rs. Obiektivudlaszhelyettpedrg rlyens6ft4 hanPozsgaiirodauezetfi-helyettes0C a Budapesti Tenileti gulatkeltd tdw?atokatkapunk, miktizben kdtelezneka
hangl?lzdsaddsdra, ugyanezdrtejnye-beinye?A ,Filgazgatdsdg GdpCsze
ti hoddldn.
A tdur'ratokl6nyege,hogryRdkosoaba tdrsdgdbdlpa- gyelj!"ielzds addsa szempontldbdlmndegy hogy az
adolt helyen kdrhfu, tenasz drkezetta mozdonymet6 vagy szdnt6bl4
vezetdk munkardgzdsd,
nappal, uagyCjszakauanre hogy hangos duddlde. lul6gakkor rs adni ke/|
sukkal zara4dk az ott laha a mozdonybdl ldthakdk nyugalmdt. A kCrds
td,hogy az itdffirdban
meg
az, hogy ur2sgiil1Uk
ndosem
embet sem idrmf
az adott hanglelzds
nrhcs.MCrlegel4si/ehet6koltsdgdt Ez az esemdny
s€g sincs.
rmmdr mdsodszor kenilt
Ta/dnedl*enbika ktirt
be a Panncskdnyube.
KCrdds
az s, hogy mr're
Tekintettelarra, hogy 6n s a tdrsdgbenktizlekedem hangerejdt?Mrvel?Gyapotlal?
az aldbbnkat kdrem figyelembeuenni:
/i egy olyanhangl?/zdeami senkt semzar/acmikozben
- Pdce/ ds Rdkos ktJzdtt4 db kdzfitr,2 db gyalogos 6ryen a figye/emfelkeltCsea ci/1h.
A kiirt elaendeseddse(ehomldsa)esetCndletbe/6p
dtkeld vanki4pfrue ezen kiutil 23 db (/) dsudnykereszE /. sz. Ulasfrds204. ponl?. A mozdonyszolgd/atuasutat
az
tezi a
- A Rdkoscsaba-0l"t"p kdztilti /,/ km tdvolsdgon6 kdptelen.
Mivela/u/-6s feltiljdrdk6pfr6sdrenhcs pdnz - de taldn
db 6svdny,valaminta uasiti kerfrAsek,vdddhd/dkmegnem is 6rnd meg -, meg lehetne rEsgdlni a
rongdldsa Cs lebontdsa brztosft1?a szabad dtkelist
"Frgye/j/"
Tettesismeretlen.
ielzds elhagydsdt/akott tertileten, mondlUk2/.00 is
- A kitfzdlt kildnleges itdtldni ie/z6kn6/ (E /. sz. 200 dra kdzottird6ben.
V1lemdnyem
szenht aki dvatosankozlekedika vasit
Utasflds /30tb. ponfi?) mndkdt iriinytuil mindkdt udgdny mellett (E /. sz. Utasfrds/96/b. ponll Flgyel/!" teniletd7azt nagyMi nem dn (Nema vonafl<dzlekedCst
tovdffiras rdduddlndn&akdr
/elzds addsa kdtelez6 3 mp-lg! Az E /. sz Utasitds 6rtemift) A frgyelmetlenekre
/96/epontla szenhtszemdly-,uagyforgalombrVonsdgi tetszk ez az oltlakdkna&alcdrnem.A uonateldfdk6uo/mentsdgonbelti/belCfrketigys eak a sEdtftirgesdgttik
okbtil rs adni kel/ielzdst.
fClrea kormdnyt
vona- hetimeg,mi neml<aphatlUk
Ha ezeketbeszorozzuka napontailt kCizlekedd
0gy gondolom,hogy a uezet1inktfllkCrhetltik,eluiirtok, gCpmenetek,krskocsr-menetekszdmdual bizony
tekintClyesmennyrsdgf,Figye/i!"ielzds szdll a /eveg6- hatlulc kdvetelhetltika munkdlUkatudgzdkvCdelmit a
ben,nemis beszdlvearrdl ha a tdvolbaldtdskorldtozott lakdktdl pedtg tdbb megCftAst6s a sztiks€gszenien
elndzdstkdrink Az indulatok
Kdrddses, hogy a lakdsban,kedben uagyaz utcdn okozottkellemetlensdgtdrt
tarftizkoddpanaszosmeg tudnAelhpfrant;hogy mrlyen szitdsa mn dkdt oldalrd/ sztiks69telen.
Kdvdrl Jdnos
cClbdlktirtdltekaz adotthelyenCsddben. A brztoseak
mozdonyvezet6
mozdonyvezetdk
hangos
hogy
duddldsukkal
annyl
a
HatvanVontatdsiF6n6ks6g
feldbresztkaz aludkrsgyermekelzauarldkaz emberek

MAS
EZA MAV?I

HIREK
SZERVEZETI
van lehet6s6g(ezenUzenetrdgzit6
26 nyugdijas vasftitelefonon
6s
1997.augusztus22-6n, Debrecenben
mozdonlruezet6
6s a debrecenitagcsoportvezet6s6ge fax is m0kddik).
*
jelenl6t6ben
megalakulta nyugdijastagcsoport.
Szavazdssalvezet6s6gitagnakvdlasztottdkFdbriKdroly,
1997.szqtembr 94n tJl4sttartott az t$tyulud blLeczkiLajos6s PolgdrJdzsefnyugdfasmozdonyve- zott#g. Fd npltendl pntMn a fiIOSZ 198. CvlErzet6koll6gdkat.
6s fogilalkoz'htCsla raslaal szercplt*. Az dseedlkapcsolatfelvdtelrea 4031 ftott HryyalAsl a4agot az rQyivdk megvlbttCk 6s
A nyugdijastagcsoporttal
Debrecen,D6lisor 51. postaicimen,vagya 03128-79 a kilEdfikdzgyd6s eE taftsztere /avasltdk
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Magyar-n 6met kapcsolatfel vdtel
Hossz0 el6kCszfr6 munka utdn tatd Nnzilgyi szakrnai fqlalkoztaprfrldmdk| 99Z augusztus30.-szeptember2. tdsi 6s munkae/osztdsi
kdrddssel
halmoztuk
kdzdttldtogratdsttett a szolnokitag- fu. Rengeteg
kapsolatfun.
csopodndla Ndmet Mozdonyueze- el 6ket munkdlUld<al
gi
fit
Megdllapoddst alda k4t tag6oeruezete oldenburg ta
tdk Szal<sz
port uezetdje,amely szakmai Crcsopoftlenak4 fds ktildcittsCge.
A delegdcid hdrom mozdonyve- dekvddelmi tapasztalatokreerdidzetdb6l6s az 6ket d nyfr6 mozdony- vel kulturdlrs6s sportkapcsolatok
d//t ldtrehozdsdualfog/alkozik.Az utdbAzemeltetCsirCszlegrvezetdbdl
Valamennyr?n ktiltinMz d szakszer- bft csereidtildsekkelkiudniuka kdvezeti 6s tizemi tandei ilsztsdget sdbbpkbenbdvfreni.
Bardtarhkmegrsmerkedtek8zo/ldtnak el a munkahelytikdn.
A uenddgekbtelhtdst /<aptaka nok neuezetessdgeuelia ffitdhdzszolnokitagtaoprt Clet-6smunl<akd- zal 6s a benne ura/koddmtiszaki
a funninket fogilalkoz- dllapotoklca/.
nilmdnyeibe,

Eltilltottek egynapotdpusztaszereq ahol megismerkedteka magyarsdg ktlzdelmes m6/t1dua/.
Rdszt vetteka Pest-9zolnok vasrenitvonal /50 6uesCvfordulr5jdra
dezett iinnepsigeken. Az rttlAttik
alaft megizleltCkFelbernChdnke
Kancs Gdbor 6s Stiueges Jdzsef
dltal ldzott magyaros specialitdsokat
A KeletiPdlyauduaronnagymeghatoftseggal vettek bficsit bardtaink.
BatkaAndr{s
mozdonyvezetd

Nyar- 1997
1997-benis megtartotta Az6jszakdtP6csent6lt6ttUk
6svas6rnapa kiriindul6k
A MOSZszolnokitagcsoportja
jdnius28-29.k6z6tt,ame- a vdrosnevezetess6geivel,
idegenforgalmi
l6tvdnyoskdzdscsalddikirdndul6sdt
program
ismerkedtek
meg
keret6ben.
r6szt sdgaival
szabad
lyenmintegy150-envettekr6sa. A kirdndul6son
tagcsoportjd- Maradand66lm6nyvolt a sok muzeum,a sz6rfialan
vett a cegl6di6s a jdszap6tikirendelts6g
valamint
munm{eml6k-dpUlet,
a Zsolnai6sa Vasarely
naktdbbtagja6s csalddjais.
6s P6csvohaz ftic6l. kdssdgdtbemutat6kiilllftds.Eljutottakaz 0tit6rsaka
Ezena nydrona Gemenci-erd6
pal6v6tv{oronybais, aholfelejthetetlen
Szombaton,az els6 napon a gemencikisvas0ton Misina-tet6n
Az 6v legmele- nordmat6ruttel6jUk.
mintegy30 km hosszan.
utaztunkv6gig,
gebb napj6n megtekintett0ka Gemenci Term6A kordbbi6vekbenm6r sikereskir6ndul6savolt a
Egebe,Gyul6ra,LillafUredre
6s k6t ny6Teniletegy r6sz6t,rdvid s6tdttettUnka tagcsoportnak
szetv6delmi
kOzpontban.
A napot rona tiszak6cskei
term6lfUrd6be.
Duna-parton
6s az idegenforgalmi
fejeztUk
be,aholb6s6gesmaraz erd6szet6tterm6ben
(batka)
hapork6lt v 6rlaaz elf6radlterm6szetjdr6kat.

Kiii llftii si lehet6s 6gek
Mokole Tiszaipdlyauduaroluasdvdniter- akik a venddgkdnyuibe1?gyzdsekszerint
me - ahol naponlatdbb szdz utas fordul hdldsak a kezdemdnyezdsdrt
meg - ad helyetannaka kidl/itdssorozat- A szeruezdkkdrk a uasutaskollegdkat
nak,amelyetaz dllomdsfdnriksdg
6sa Vas- hogykdrnyezettikben- elsdsorbanvasutas
M6vel6ddsiHdzaszer- - 6/6, a/kottf hiuatdsos ds amat6r festdk
utasok Vdrdsmarty
vez.
rdszdrealdnl1dka kldllitdsilehetdsdget
A udrotermitdrlatonbemutatkozdsi
lehetdsdgetbiztositanakhiuatdsos6s amatdr Erdeklflddstikre fe/ulldgositdst adnak a
m6vel6ddsihdz do/goztiia 04//5-54-es tefestdkszdmdra.
perceft
Az dllomiisona udrakozds
kultu- lefonon. Levdlcim:3530 Mrsko/a Lenke u.
r6/tkonilmdnyekkozofttolthetikaz utasok, /4/a.
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VIII"VASUTMODELL
PARADEPECSETT
/992 november 29-30-dn
/Fl8 cirakcizott
a SziudrudnyGyermekhdzban
(7633Pdcs, dr, VeressE u. 6.)
A ktii//itils megkcize/ithet6 a uasi td//om6sro/
4-es 6s 20-as auftibusszal
a M6i6gptilyamegdlkit6l2 percre.
Magyarorszdg legnagyobb,
N-es klubterepaszta/-rendszere,
N-es 6s H1-ds modulrendszere&
Vitrnmode//e&
Videofilmvetitds6s szaktandcsadds,
Jdtdkterepaszta/ok,
Vasdtmode/lek6s tartozdkokudsdra,
ualamint szdmos drdekess69 /5thafti,
melynek megtekintds6re
minden ks 6s nagy uas0tbardtot
szeretettel udr:
az Els6 Pecsi lfftixigi Vasitmodellezf
Klub
Bdvebb informdcid:
szerddn 6s cstitortokon /F/9 6nirg
a 72/253-477/25me//6ken.

,1 98
MO,SZ:tL,NIP;,

',T,4i6kailetiuk,;1tags6gun
tr',hog'y a
lllozdonyu.ezet6kLapjais a frlozdonyu-eze-t6t
Ev idht:,ve,1998,'6vtel6flzef&'
set a tagcsoporti fii*tsdguiselflkndl
Iehetmegtenni.
A lap 6ui eldfizetdsidrja;,4(MFt,
,,
Azdvkdnyv, la:'1.50:Ft
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A koz-rend-6r-e
Anonim0r a rend mester 6re,
Ki firmester vo/tmdg egyelfire,
Szokdsosesti titldt jdd
H6 tdrsa,Csbardtl?,
Kinek lQla magasabbvoltnd/a,
Nyakrgbekdtve,kinz6 ldzban,
Fektidtben az ebkdrhdzban.
lgy hdt egediil ment az esti csendben,
Es megdlltmnden nagyobbfdndl
Hrsz6sem vo/t1'obba tilrsdneil.
Ekkoreste egy h6/gyrke
Felmenvdna tizedrkre,
Haldlossrko/ytkiiiltua az 6ibe,
Vetettele magdtaz dngyilkosm6/ybe.
Es a sors nem vo/tcsa/afnta,
, Newtonmralt', lettpalacsinta.
Nos hdstink a rend mester 6re
Tanukkoztil krldpve,ment e/6re,
Fe/venniaz adatokat
Leirnia /dtottakat
Formanyomtatudnyt vdve kdzbe,
Mindenfontosat6szbe vdsve
A kovetkezdketirta be:
Az eset'le
Kelte:nem
Neme:nem nat Es /ecsaptaa tol/dt
Maid inkiibb sz6ban,ezt a kukdba/6kdm,
Sok htilye kdrddsselte/e a ...hdcrpe//6m.
Ellendrzdil t1dt a parkban fo/ytatta,
Ez volta csauargdksz6/esbr'rodalma,
Ahol megtcirtdntsokminden,no de ilyet?
A tti sz6/6npartra veteltaranyha/lrheg.
Dobi uissza6s nem 6r bilnat
Sdt kiudnhatszm6g hdrmatl
Jdnapot kiudnok! nydsz6rdgte,
Es a ha/at uisszalokte.
Miist kdri te balga, egyfigyf /6/ek!
Akkor szem6/yit,iogsit forgalmitkdrek!
A ha/ a farkdualnagyotcffipott
Ott hagyottrend64 "csapot papot:
Anonim0f a rend mester 6re.
Ki krizrenddrvoltmdg egye/6re.
VdmoslJdnos
- Szerencs

1997.november
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SPORT* SPORT* SPORT* SPORT* SPORT
MOSZ.KUPAOSZI FORDULO- VI.

EGYEDARPADEMLEKTORNA
PECSITERULET
Domb6v6radottotthonta terri6sszel hagyomdnyosan
KUl6ndfjasok:
Kellemesid6ben,j6 hangulatlet labdazsongl6reinek.
sz0lettek.
banaz alAbbieredm6nyek
Legjobbkapus:HermtillerJdzsetP6csL
- Domb6v6r
1:7
Nagykanizsa
G6lkirSly:BoldsCsaba,Biitaszdk.
4:'l
P6csl- Bdtasz6k
Legsportszenibb j6t6kos: VasasVrffiocB Slaszfk
Kaposvdr- P6csll
6:2
5:0
Kaposvdr- Nagykanizsa
6szr vEcEREDMENY
- Bdtaszdk
2:0
Domb6v6r
P6csl- P6csll
9:1
4
1
25 6
P6csl.
0
0:5
Nagykanizsa-P6csl
1:0
Kaposv6r-DomMv6r
1
16 7
3
Domb6vdr
1:11
P6csll- Bdtasz6k
n
2
25 9
3
Bdtasz6k
4:2
B6tasz6k- Kaposvdr
P6csl- Domb6v6r
3:3
2
18 7
Kaposvdr
3
2:1
P6csll- Nagykanizsa
4
1
8
P6csll
0
31
B6tasz6k- Nagykanizsa
9:0
1:4
Kaposv6r-P6cs|
2
28
Nagykanizsa
0
0
5
- P6cs11
4:2
Domb6vdr

13
10
I
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Rendkiviil kedvezO telekvdsdrlilsi 6s lakds6pitAsi lehet6s6g
F6oszt6lya,
Befehet6skezel6
: MAVRt.Vez6rigazgat6sdg,
zolddvezet eljuttatni
r6sz6reBudapest
vagykorny6ke,
R IUAVRt.dolgoz6i
16tlt 73-75.DuchonGyulaf6munkatdrs
Andrdssy
6sla- 1062Budapest,
felt6telekkel
t6rt6n6
telekvdsCrldsi
rendkiv0l
el6nyds
ter0leten
6sa342a 37-83vasut0zemi
sz.Felvildgositds
sz6rel. em.163/a
lehet6s6g
biztositdsdt
tervezi.
kds6pit6si
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