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Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is koraosszel kezdodött el az az elokészíto munka,
amely a MOSZ jövo évi tárgyalási csomagját
a1akította ki, kollégáink
elképzeléseit
szem
elott tartva.
A tárgyalási csomagot
amit elozo számunk-

ban már részletesen

-

közzétettiink

- a MOSZ

testiiletei többször, több szemszögbol
tatták, s azt október 22-én átnyújtottuk

Rt. vezetoinek.

megvia MÁv

.

Szakszervezetiink
mindig fontosnak
ítélte,
hogy az elkészült javaslatainkat
minél szélesebb körben megismertesse
a tagsággal, s az
arról kialakított véleményeket,
esetleges kritikákat figyelembe véve folytassuk a tárgyalásokat. A tagsági "megmérettetés"
október
16-án kezdodött, s folytatódik még napjainkban is. Tagságunk több mint 10%-a vett részt
a fórumokon,
ahol a szakszervezet
vezetoi
ismertették
a tárgyalási anyagot és az eddigi
tapasztalatokat,
melyek a következok:
az anyag kialakítását megelozo helyzetértékelés tárgyilagos,

-

- a munkakörnlményekre
vonatkozó tárgyalási javaslatokkal régi elvárásnak igyekszünk
megfelelni,

-a munkaido-beosztás

szabályaira vonatkozó
követeléseinkkel
szemben nagy a várakozás,
illetve az elvárás mert az ezredfordulót
megelozo évben fontos, hogy a mozdonyvezetok
is tervezhetobbé
kívánják tenni életüket,
- eroteljesebb kontrollt követelnek tagjaink a
leromlott
miíszaki állapotú
mozdonypark
felújítása során.
A fórumokon
elhangzott vélemények
szerint
olyan anyagot sikerült összeállitanunk,
ami a
mozdonyvezetok
elvárásainak
megfelel,
s
amiért ha kell, tagságunk határozottan
kiáll.
A tavalyi "szerénynek"
ítélt megállapodást
követoen
felfokozott
várakozást
tapasztalunk tagjaink részérql. Nagy az elvárás, de
eros a támogatás is. A mozdonyvezetok
nehéz tárgyalásokra
számítanak,
ugyanakkor
kemények lesznek, ha kell!
Kiss Lászw
elnök
A Mozdonyvezetok Szakszervezete
nevében kívánunk
minden
mozdonyvezeto ko/légának,
minden kedves o/vasónknak
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Kiss László
Dr. Borsik
János
Apavárl
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A Mozdonyvezetok
Lapjábanmegjelent301-es
sor.gozmozdonyokról
szólócikketkiegészítenémnéhánygondolattal,
illetveadattal.
Nemrégenaradiismerosömtol
kaptama fent
említettmozdonyról
a következo
rövidtörténetet.
Az aradifOtoházban
a következo
301-esmozdonyokteljesítettekszolgálatot:301-002,301012,301-015,301-017,301-018,301-042.
Pontosadatokatnemtudtakadni,hogyatöbbi
301-esholvolt.Valószínu,
hogyKolozsváron
és
Tövisenlehettekállomásítva.
A CFRszerintezekneka mozdonyoknak
a menettulajdonságai
kifogástalanok
voltak,degyengepontjaikisakadtak.
A fokeretlemezbolvolt, így nehezenlehetett
ellenoriznia belso mechanizmust(hajtórúdágyakat).
Kísérletképpen
a MÁVGépgyárépítettkompaundrendszerugépezettelellátottkét darab
mozdonyt.
A 301-501ésa 301-502-est.
Akompaundrendszerlényegea goz expanziójának
megoszlása.
A kétkísérletimozdonynál
a nagynyomású,
525
mmátmérojugozhengerek
a fokeretenbelül,a
kisnyomású
hengerek
- melyeknek
átméroje780
mm- afokeretenkívülvoltakfelszerelve.
Ezértezeknéla mozdonyoknál,
nagytömegu
vonatok indításakora mozdonyvezetoegy
segéd-indítókart
kezelt.Erreazértvoltszükség,
hogyminda négyhengerfrissgoztkapjon,s
könnyebben
induljon.
A301-essor.mozdonyok
a CFR-nélgyors-,személyéstehervonatokat
istovábbítottak
Kürtösés
Tövisvonalon.Ezeketa mozdonyokat
a CFR
vegyes tüzelésure átalakította. Továbbá
1950/51-ben
márkivontákoketa forgalom
ból,de
mégnemlettekselejtezve.
A CFR-néla következo301.sor mozdonyokvoltaküzemben.A
mozdonyok
beszerzési
ára 134.273koronavolt.

Püspökladányról szeretném tájékoztatni a
kollégákat

- és

akiket érint - a saját vezénylé-

sem alapján, mert az írásban szereplo belso
ellenorök biztosan elkerülték ezt a külso szolgálati helyet. Most csak az utolsó két hónapról írok (október, november eleje), mert az
elozo idok feldolgozása nagyobb terjedelmet
venne igénybe.
Vezényléskor alapszabály az egyenletes
szolgálati leterhelés és az elore elkészített
vezénylés betartása. Október hónapban a 15
szolgálatomat 11-szer változtatták meg úgy,
hogy volt olyan, amelyiket háromszor. Az
egyenletes munkaelosztás pedig úgy alakult,
hogy 25-én 97,2 órám volt, 31-én pedig 160
óra.
November elején egyetlen szolgálatot négyszer írtak át. Szolgálatba jelentkezéskor bátorkodtam a felvigyázók figyelmét felhivni
erre az anomáliára (is). Megjegyeztem, hogy
szívességbol jelentkezem szolgálatba, mert
a szolgálatközi pihenoidom 4 óra lett volna,
ha lakásomra tömegközlekedési eszközzel
térek haza. (Közigazgatási határon túlról
járok be.) Mivel saját jármuvel mentem haza,
így megvolt a pihenoidom, de ezért térítést
nem kapok.
Egy felvigyázónak minimum a menetrendet
ismernie kellene. Amikor szóba került, hogy
felesleges ez a kapkodó, átgondolatlan, hozzá nem érto vezénylés, ami rosszindulattal is
4

párosul, akkor kitört a személyeskedéstol
sem mentes perpatvar.
Természetesen megértem, ha valamilyen okból kifolyólag az elore vezénylést meg kell
változtatni, de ennyiszer? Ekkor a három
felvigyázó közül az egyiknek eszébe jutott,
hogy szondázzanak meg, ami negatív volt.
Nem szolgálatba jelentkezéskor, hanem már
'szolgálatban. Egy mozdonyvezeto miképpen
gyozodhet meg a mozdonyfelvigyázó(k) szolgálatképes állapotáról? Nekik úgyis mindegy,
hogy fogyasztóttak-e alkoholt szolgálatban,
mert mozdonyszolgálatra alkalmatlanok, balesetet nem tudnak csinálni?
A vezénylo végso érve az volt, hogy "Én
osztom a munkát." Forda, beosztott gép ot
nem érdekli. Ezen a külso szolgálati helyen a
mozdonyvezetok beosztása a következo:
1. rokonság, 2. haverság, 3. ezek kombinált
változata, 4. az összes többi.
Volt, akinek megmutattam a kéziratot, mire az
volt a reagálás, hogy ha az újság ezt leközli,
akkor megnézhetem
magam. Vidéken így
muködik a demokrácia. Nosztalgiával emlékezünk az 1970-es - diktatúrának mondott
- évekre. Most állítólag demokrácia van, amibol köszönöm nem kérek.
így éldegélünk mi itt, Püspökladányban.

Pecze György
mozdonyvezeto

Vigyázz, ha jön a bogár
Mindenkivel elofordul már, vagy elofordulhat, hogy szolgálat közben vadat gázol. Ilyenkor
jön a megszokott procedúra - eseménykönyv írás, jelentés, stb.
Ha szerenc~ie van a gépben nem keletkezik kár. Ezután vagy lassan elfeh,iti az egészet,
vagy...
EGY kol1égánk szarvast gázolt. Megtette köteles~égét, s azóta már egy éve bíróságra jár,
mivel a Vadásztársaság nem nyugodott bele a MAV Rt. kárigényébe, így per lett." Ha pör
hát legyen pör!" - mondhatnám, de megdöbbentett az eset. Azt az aprólékot tenném hozzá,

- 6 nem

tehet arról, hogy egy "tudatlan" állat nem ismeri a fizika törvényeit, miszerint - "A

nagy sebességgel közlekedo tömeg /vonatl hirtelen nem tud kitérni" - az el~ie tévedt, állat
elol. Hisz "cserbenhagyásos gázolás" váqja is elhangzott a vadásztársaság ügyvédje
sz~iából, s közben az utasítás pon~iaiközt válogatva teszi fel kérdéseit a kollégának. Bízok
az igazságszolgáltatásban, de felvetodik egy - két gondolat.
Eddig eljutni egy pont. Az utasítást a vállalat ÍJja, s ha ilyen eset merül fel, akkor az utasítás
betartása után a vállalat kötelessége dolgozóját megvédeni, akár az egy évig tartó hosszas
eliárástól, ami arról is szól, hogy a vadásztársaság ügyvéqje az utasítást boncolgatva azt
f~jtegeti, miért lehet hibás a mozdonyvezeto. idó'közben az ember beleún, sot határozottan
idegesíti az eset.
Mondhatnám akár szorongva jön szolgálatba - Mikor történik hasonló eset? - mikor a két
pálya közt 6 a labda. A dolgót ákár úgy is fokozhatom a " Bogár Védok Egyesülete" már
ha van ilyen, jól felkészillhet. Félelmetes tömeges katasztrófát okoz egy - egy nyári napon
a szélvédo. A felelos, ott ill elöl a mozdonyon!
Szombathely, 1998. november ll.
Horváth GyörjQ'
területi ügyvivo

Sorozatszám
Sorozatszám
ésgyártásiév
ésgyártásiév
301-0021911
301-0111913
301-0031913
301-0121913
301-0041913
301-0131913
301-0051913
301-0141913
301-0071913
301-0151913
301-0081913
301-0171914
301-0101913
301-0181914
301-5021918
Üdvözlettel
BollaGéza
nyugdíjasmozdonyvezeto
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November 10-én az Autonóm Szakszervezetek Országos Szövetsége megtartotta elso országos értekezletét. A fómm résztvevoi
aggasztónak és súlyosnak ítélték meg a konnánypolitika okozta
helyzetet, megállapították, hogy veszélybe keriilt a társadalmi béke,
ezért felhívással fordultak a magyarországi munkavállalókhoz és
szakszervezetekhez.
1. Ne fogadjuk el a kormány bérdiktátumát!
2. Nem változhat a Munkatörvénykönyv a munkavállalók hátrányára!
3. Tárgyalást akarunk és nem t~jékoztatást a munkavállalók sorsát, jövedelmét szabályozó törvényekrol!
4. Ne engedjük, hogy a kormány megsemmisítse a háromoldalú
országos érdekegyeztetést!
5. Tiltakozullk a nyugdíjasok becsapása, a közalkalmazottak, köztisztviselok megkárosítása ellen!
xxx
Utolsóként a Vasutasok Szakszervezete is átadta bérkövetelését a
MÁVRt. vezetésének AMOSZjavaslata után amásik két reprezentatív szakszervezet is 21%-os béremelést szorgalmaz.

KI

KÉRDÉS:
Mi a véleménye a MAv Rt 12,8%-os béremelési ajánlatáról?
VÁLASZOK:
Péter István (Hatvan)
Kevés! Lehetoleg nem kellene engedni a
követelésünkbol. A 21% az legyen 21 %.
Következetes, kitartó szakszervezeti magatartást várunk el a tárgyalások idotartama
alatt.
Ugyanez az elvárás a KSZ módosításokkal
kapcsolatban is.

xxx
Az Ügyvivo Bizottság elfogadta azt ajavaslatot, hogy a határon túli
árvízkárosultak részére 30 ezer liter ásványvizet küldjünk. Az
egészséges ivóvíz hiánya miatt nagy a fertozésveszély, sokan máris
megbetegedtek. Javasoltuk, hogy a MÁv Rt. szervezzen más
segélyakciókat is a magyar ajkú lakosság megsegítésére.

Sulyok Ferenc (Tapolca)

Kevésnek tartom! Ehhez a felelosséghez amit a mozdonyvezetok vállalnak - még tárgyalási alapnak sem megfelelo! Ha nettóba
átszámítjuk

xxx
Az Európai Szakszervezeti Szövetség felhívására november 23-án
és 24-én kontinentális vasutassztrájkot tartottak Görögország, Spanyolország, Portugália, Franciaország, Belgium, Luxemburg és
Hollandia vasutasai. A tiltakozás az Európai Unió vasútpolitikája
ellen irányuit, amely liberalizálni akarja ezt a közlekedési alágazatot, ami ~iabb tömeges elbocsátásokkaljárhat.
xxx
A MÁv Rt. vezérigazgatója ismét megerosítette, hogya mozdonyvezeto kollégáknak nem kell átvenni a tevékenységijegyzéket, mert
annak kiadása nem indokolt. A megerosítés azért vált szükségessé,
mert információink szerint a gépészeti szakigazgatóság néhány
szolgálati fonökségen ismételten kisérletet tett a jegyzékek átadására.
xxx
November 23-án az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége és másik
három országos szakszervezeti szövetség (MSZOSZ, SZEF,ÉSZT)
vezetoi megbeszélést folytattak az Európai Unió 15 tagállamának
magyarországi nagyköveteivel, középpontban a társadalmi párbeszéd, az érdekegyeztetés problémáival. Spanyolország nagykövete
szerint a magyarországi helyzet nem mutat békés képet. Belgium
képviseloje is konstatálta, hogy az országos érdekegyeztetésben
romlott a helyzet a három évvel ezelotti tapasztalatokkal szemben.
xxx
Eddigi információink szerint fennakadás nélkül zajlanak az üzemi
tanácsválasztások, a munkavédelmi képviseloi választásokkal
együtt. Az Ügyvivo Bízottság ülésén (november 25.) - több napirendi pont mellett - a testület áttekintette a MÁv Rt-vel folytatott
tárgyalások állását és megvitatta az ezzel kapcsolatos jövobeni
teendoket.
Dr. Borsik J.

- ismerve

a megváltozott

adó-

jogszabályokat alig marad valami. Sajnos a
kormánya bérbol és fizetésbol élokkel nem
óhajt tárgyalni.
Kemény tárgyalásokra számíthatunk.
Bartók Lajos (Szol1lOk)
Al 0% feletti 2,8%-ról szívesen lemondanék,
ha cserébe a MÁV átvállalja a családom
energia számláit. A MÁV Rt. ajánlata a mozdonyvezetok társadalmára nézve (de igaz ez
. minden vasutasra) megalázóan kevés. Ne a

mi követelésünk és a semmi között szülessen
kompromisszum.
Viczián Mihály (Békéscsaba)
Nem tudom elfogadni, még a tárgyalások
kezdetén sem, foleg ha a KSZ javaslatokat is
beleértik. Céljaink elérése érdekében a nyomásgyakorlás legkeményebb eszközeitol
sem riadunk vissza. Úgy gondolom, hogy
stratégiailag vagyunk olyan fontosak, mint
azok a munkavállalók, akiknek a kormány
kiemelt béremelést kínál.
V.B.

/
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SZOLIDARITAS
Sikeres adománygyujtési akció
a bolgár mozdonyvezeto kollégák részére
Mint azt már korábbi tájékoztatásainkból kollégáink el6tt is ismeretes a bolgár mozdonyvezet6 kollégák sanyarú élet és munkakörülményeik javítása céljából (más törvényes lehet6ségek hiányában) éhségsztrájkkal is nyomatékot kívántak adni követeléseiknek.
Az éhségsztrájkakcióban a közölt
adatok szerint 260 bolgár mozdonyvezet6 kolléga vett részt, az
említetteken túl azon céllal, hogya
korábbi tényleges sztrájkok szervezése és levezetése miatt állásukból elbocsátott kollégáikat a
munkáltató
(BDZS) helyezze
vissza állásaikba.
A kialakult súlyos, tragikus következményekkel is kísért konfliktus
feloldása érdekében a Bolgár
Mozdonyvezet6k Szakszervezete
(ULDB),mint az ALE-tagszakszervezete támogatásért fordult az

Európai Szövetségünk, az ALE el- mai árfolyamon átszámítva kb. =
nökségéhez.
3.430.400,- Ft.)
A bolgár kollégák kérését az ALE Lapzártáig érkezett adataink alapelnöksége támogatta és többek kö- ján a mindezideig átutalt 26.800,zött, egyadománygyujtési akcióra DM-bol, aNémet Mozdonyvezet6k
hívta fel az ALE-tagszakszerveze- Szakszervezete (GDL) 23.000,teinek figyelmét.
DM-el, a Magyar Mozdonyvezet6k
Az adománygyujtés els6dleges cél- Szakszervezete (MOSZ) 1.650,ja az elbocsátott, súlyos élethely- DM-el, a Spanyol Mozdonyvezet6k
zetbe került bolgár mozdonyvezet6 Szakszervezete (SEMAF) 1.155,kollégák illetve azok családtagjai- DM-el, a Svájci mozdonyvezet6k
nak közvetlen anyagi támogatása
szakszervezete (VSLF) pedig kerevolt.
ken 1.000,- DM-el vette ki részét.
Manfred Schell kollégának, az ALE A harc azonban jogi úton tovább
elnökének (aki egyben aNémet
folyik a mindmáig elbocsátott 28
Mozdonyvezet6kSzakszervezetének Kolléga visszahelyezése érdekéa GDL-nekis a Szövetségi Elnöke) ben. 1998. szeptember 22-én került
felhívását több ALE-tagszakszerve- sor ezügyben az elso bírósági tárzet követte, melynek eredménye- gyalásra, akik a korábbi sztrájkok
szervez6i és levezet6i voltak, és
ként jelentos összeg, összesen
mintegy 26.800,- DM (Német Már- bízunk abban, hogya bíróság által
ka) gyult össze bajba jutott kollé- meghozandó ítélet számukra mingáink megsegítésére. (Ezaz összeg den bizonnyal kedvez6 lesz.
Gy. 1900-496/1998.
Tárgy: Adományozólevél

MAGYAR VÖRÖSKERESZT
Cimmerman Márta szolgálatvezeto
1051 Budapest, AranyJ. u. 31.
MÁv Rt mozdonyvezeroinek nevében a Mozdonyvezetok Szakszervezete a
Kárpát-Ukrajnai magyar lakta teriilet árvízkárosultjaijavára adományoz 30 000
liter, azaz harmincezer liter Szentkirályiásványvizettérítésmentesen.
Az ásványvíz gyártó.la: Vitapress Gyümölcslé Eloállító KFT.
2330 Dunaharaszti, Jendrassyk Gy. u. 46.
34.100 kg
Ásványvíz összsúlya:
68.640 m3
Össztérfogata:
Összraklap:
55 db, 10x8 db = 80 db, rakodólap
nélkül
csak zsugol:fóliázva./1 db raklap 544 db,
1 literes ásványvizet tartalmaz,
1 db egységrakomány súlya
rakodólappal együtt 620 kg.!
Össz.nettó érték:
1.224.500 Ft.
Össz.bruttó érték:
1.379.125 Ft.
Kérjük a T. Címet, szíveskedjenek közölni a 312-6045-ös telefonon, vagy a
340-3737-es fax számon, hogy a gyártó hova szállítsa az ásványvizet.
Az adományozást abban a reményben teszik a MÁV Rt. mozdonyvezetoi, hogy
ezzel enyhítsék az árvízkárosultak nehéz helyzetét.
Budapest, 1998. november 19.
Mozdonyvezetok Szakszervezete
Kiss László
elnök

A f6 problémát a Bolgár Mozdonyvezet6k Szakszervezete (ULDB)
számára az jelenti, hogy Bulgáriában mind a mai napig jogilag rendezetlen az egyesülési jog gyakorlása, és ennek következtében szabályozatlanok a szakszervezetek
jogai is.
Az ALE éppen ezért azt követeli,
hogy minden közép és kelet európai
ország számára biztosítani kell törvényi szabályozás útján az egyesülési jogokat, melyek birtokában lehetové válik bármely szakmai alapon szervez6dött érdekképviselet
számárai is a hatékony érdekvédelmi munka.
A fentiekb61 következik, hogya
sztrájkjogokat is törvényekben kell
rögzíteni.
Forrás:
VORAUS (Elore)
ANémet Mozdonyvezetok
Szakszervezetének lapja
Fordította:
Huszár Lász/ó
/a MOSZ nemzetköz; szervezoje/
fomozdonyvezeto
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Eletében példakép!

Idén április elsején a Budapest Déli
páJyaudvarra tartó személyvonat összeütközött eID'té[!;lákkalme[!;rakottkamionnal
a Budapest-NalD'tétényen, a Növény utcai
átjáróban. A V43-as nSzili" 360 méteren át
ma[!;aelott tolta a teher[!;épkocsit.Mindkét
jármu totálkáros lett. Ám mi[!;a kamion
vezetoje szörnyethalt, addi[!; a mozdony
vezetoje, az 50 évt!s Pinke János csodával
határos módon életben maradt, ncsupán"
e1O'bordája törött el és néhány zúzódást
nszedett össze" e közel sem április elsejei
tréfának nevezheto találkozúsnak nköszönhetoen". A középkorú férfi azóta
bete[!;állományban van és otthonában pihen, ám közben eID' újabb [!;i[!;ászikórral is
me[!;kell küzdenie. Az orvosok nelfl bíznak
felépülésében,
o ma[!;a is reméli csupán,
ho1O'mé[!;me[!;éri az idei karácsonyt.
- 1948-ban születtem Abán - meséli Pinke

János. Mélyen barázdált arcán jól észrevehetok az elmúlt hónapok átélt borzalmai. Világéletemben mozdonyvezeto szerettem
volna lenni. Az áftalános iskolai tanulmányaim bef<::iezéseután ipari iskolába jártam
Székesfehérvárra, amit 1965-ben végeztem
el. Már ekkor mozdonyvezeto-gyakornok
voltam a helyi fiító'házban.
"Megültem" az összes, akkor Székesfehérváron fellelheto büszke, gozös acélparipát. A katonaság után 1969-ben lettem
mozdonyvezeto. Máig nem fel<::itemel elso
utamat. Egy sárbogárdi személyvonatot vittem a 424.075-ös számú gozössel. Csodálatos élmény volt, a szívem végig a torkomban
dobogott. 1982-ben megszereztem a dízel,
majd 1988-ban a villamos mozdonyvezetoi
vizsgát. Örültem, teljesült a gyermekkori
álmom, hogy vezethetek.
- Volt-e valamilyen rossz eloérzete az idei
tra[!;édiaelott? S e?Jláltalán,hO?Jlantörtént
a baleset?
- Ugyanolyan nyugodtap és kipihenten
jelentkeztem aznap szolgálatba, mint
máskor. Sot két napig otthon is voltam, így
volt idom kikapcsolódni. Erre e~yébként
mindig ügyeltem.
- A 4625-ös számú személyvonatot vittem
Székesfehérvárról Budapest Déli pályaudvarra. Mikor a nagytétényi Növény utcai
ágáró elé értem, dudáltam, ám csak annyit
láttam, hogy baloldalt ott állnak az autók és
az emberek. Ajobb oldalon senki és semmi
nem volt. Hirtelen vágódott elém a kamion.
Ekkor 25-30 méterre lehettem a keresztezodéstol, a sebességem pont 100
km/óra volt. Ezt azért tudom ilyen pontosan,
mert akkor pillantottam rá pár másodperccel
az ütközés elott a muszerfalra. Amint
észrevettem, azonnal behúztam a gyorsféket és menekültem volna hátra a gépterembe, ám nem volt szerencsém. Egy

óriási csattanást hallottam. A bezúduló vasrácsok és téglák elállták az utamat, így a
géptermet
a mozdonyvezeto-fiilkétol
elválasztó ajtóban ért a téglaáradat.
Elestem, de sikerült feltápászkodnom. A
látvány, amely fogadott, önmagáért beszélt:
a mozdonyvezeto-asztal nem bírta az óriási
nyomást és a padIóval lett egyenlo. A
mozdony persze mindeközben maga elott
tolta 360 méteren át akamiont. Ahogy véget
ért a rémálom, lemásztam az összetört
fiilkébol és nekiláttam megkeresni a teherautó sofoJjét, de nem találtam. A
tuzoltók, a mentó'k, a rendorök és a MÁV
balesetvizsgálói percek alatt a helyszínre
értek. Nekem, mint késobb kiderült
"csupán" ajobb ötös bordám törött el, megsérült a könyököm és a vállam, és tele voltam zúzódásokkal.
- Neheztel-e afiatal kamionsClforre?
- Bár hibázott, mégsem neheztelek rá,
hiszen az életével fIzetett balgaságáért.
Igazság szerint inkább nagyon, de nagyon
sainálom.
- Hogyan érzi magát a tragédia után fél
évvel? Sikerült magát túltennie a baleseten?

-

Fizikailag

nagyon

rossz

állapotba

kerültem. Mutéten estem át, lefogytam 84
kilóról 52 kilóra! Az orvosok szerint már a
karácsonyt sem érem meg. Csak az bánt,
hogy minden reggel hallom a házunk elott
reggel, délben és este elzakatoló dizel- és
villanymozdonyok z~iát, és tudom, hogy én
már nrinden valószÍ11uségszerint soha nem
ülhetek majd többet mozdonyra. Ez az
egészben a legkeserubb. A kollégáim ennek

ellenére megpróbálnak vigasztalni, kevés
sikerrel.
- Minek tulqjdonílja, hO?Jlpár hónappal
ezelolt vezéri[!;az[!;atói
dicséretet kapott?
- Igazából nem foglalkozom vele, bár
nagyon jól esett ez a kitüntetés. Meg kell
mondanom, én nem akitüntetésekért,
hanem a magyar vasútért és vasutasokért
robogtam egész életemben. Arra vállalkoztam, hogy öregeket, betegeket, diákokat
és munkásokat vigyek nap, mint nap. Dolgozni, tanulni, vagy csak egyszeruen az ismeroseikhez, rokonaikhoz kikapcsolódni.
S hogy milyen ember is val~jában Pinke
János?! Megszállott. Imá4ia a gépét, a
munkáját. Pontos, megbízható, jókedvu.
Emberségére hadd álljon itt egy példa: 1995
karácsonyára 6 ezer forint pé~iutalmat
kapott. Áro ahelyett, hogy önmagának
eltette volna a pénzt, inkább elosztotta
igazságosan és egyeloen hat fordatársa
között, ennyien voltak ugyanis -hatan -egy
fordában. Mondván: hatan dolgoztunk ezen
a gépen, hatunk munk~ia van benne. Így
igazságos és korrekt a dolog. Részérol a
téma le volt zárva. Áro sokan, még ezután
sem értették meg ezt a mai világban már alig
fellelheto, kétségtelenül nemes és megható
gesztust.
Nos, ilyen ember Pinke János. Sztoikus
nyugalommal ví'Ziaharcát nap, mint nap a
testét emészto úiabb kórral. De meddig búja
m~jd? Remélem, és kollégái is remélik, o
fog gyozni.
Berta Sándor
(Forros: Ma?Jlar Vasutas)

PINKE JÁNOS EMLÉKÉRE
Megrendülten, fájó szívvel állunk Pinke János kollégánk hamvai elott, aki életében soha nem adta
fel a harcot, végsokig ragaszkodott gyerekkori álmához, a vasúthoz, a mozdonyokhoz. 6 volt az,
akirol egy szeptemberben megjelent cikkben úgy fogalmazott az 4jságiró "Életében példakép".
János 1969-ben kezdte a mozdonyvezetoi pályát. Egy kisgyermek csillapíthatatlan vágya látszott
teljesüIni a mozdonyok iránt, mely az évek során egyre fokozódott s töretlen maradt az utolsó
napokig.
Ezalatt a majdnem 3 évtized alatt - rövid kitérot leszámítva - a gozmozdonyoktói a dízel gépeken át
a villanymozdonyokig
minden géptípust megismert. A 424-075 gozmozdony, a 83-as kazánkocsi,
azM62-099 és az M62-107, a V43-1231 és a V43-1237 gépek voltak pályafutásának beosztott gépei,
melyekjó muszaki állapota, külso tisztasága magán viselte Pinke János keze munkáját. A beosztott
mozdonyaiért többet is tett az elvárhatónál, kollégái ezért hivták kisfonöknek, ezzel is bizonyítva,
mint emberileg, mint szakmailag elismerték vezetojüknek.
Jó kapcsolata volt nem csak a munkahelyen, a magánéletben is társaival - amit jól példáz a közös
épitkezéseken, illetve a MOSZ focibajnokságon való aktív részvétele is míg sajnálatos betegsége
ebben meg nem gátolta..
.
Legendák keringtek arról, mennyire nem szeretett veszíteni, - egy-egy vesztes meccs után könnyek
szöktek a szemébe -, maximalista volt társaival, önmagával szemben is. Az alapvetoen csendes, halk
szavú ember csak akkor emelte fel a hangját, ha fordájából a beosztott gép ki került, ha valaki a
munkáját nem végezte el. Székesfehérváron az hogy "Pinke-gép" egy szint, egy fogalom. Ezt a
szintet állította elénk János, tudom nem könnyu ezt tartani, de valamennyiünk nevében ígérem, hogy
minden tolünk telhetot elkövetünk ennek érdekében.
Az április l-én bekövetkezett balesete után az 6t meglátogató vezetomérnöktol
azt kérte, mire
meggyógyul és jön dolgozni a V43-1237 psz. gépet állítsák talpra, egyutt szeretett volna kezdeni
vele. János, - a gép nem készült el. Te az utolsó pillanatig kitartottál, bíztál erodben, az akaratod
erejében. De a legyozhetetlen kór még Téged is legyozött.
Munkatársaid, barátaid, vezeto id nevében azt kivánom: az égi pályákon is oly sikeresen és jól vezesd
gépedet, mint e földi létben tetted.
Búcsúzunk, Nyugodj békében.
Sipos Tamás,
muszaki vezénylotiszt

-
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Egy tragikusévfordulóhozérkezünk.1968. 12. hó 22-én 17 óra 3
Ha mindenennekaz elgondolásnakmegfeleloentörténik,bizonyára
,
perckortörténtbalesetreemlékezünkMendeés Sülysápállomások nemtörténtvolnabaleset.
között.
16óra49perckorGyömroforgalmiszolgálattevoje
újabbengedélytkért
December22-énegy olyan tragikusbalesetreemlékezünk,amelyet a jobb vágányona 6-7 perc késésselközlekedo6616/asz. vonat
sokáignemfele~hettünk
el.Afentjelöltnaponütközöttösszea 6616/a részére,ésMendeforgalmiszolgálattevoje
eztazengedélytismegadta.
sz.,u1asokkal
zsúfolásigmegteltszemélyvonat
az5565sz.tehervonat- Nyombanezu1án
számolnikezdettésrájött,hogyhaa 2516sz.vonatot
elindítja,akkora 6616/asz.vonatvisszajelentésre
tal.Aszemélyvonatot
424.141psz.gozmozdony,
az5565sz.tehervona- menetrendszerúen
tot pedigaz M62.056psz.dízelmozdony
továbbította.A balesettanul- várva állomásán,de legkésobbaz elso térközjelzoelott megállni
Ezérta menetirányítóhoz
fordult,akiúgyrendelkezett,hogy
ságaitlevonva,mit kell tennünk,hogyilyen balesetsohatöbbé ne kényszerül.
fordulhassonelo.
a 6616/asz.vonatMendeállomásonelozzemega 2516.sz.vonatot.
Miis történt1968.december22-én?
Ekkormár 16 óra 50 perc volt az ido, és merta 2516.sz. vonat a
Azonanapona6616/asz.vonatnálannyimindenösszejött.Amozdony- bejáratijelzohözközeledett,a vonat megelozésreaz az egyetlenlehogya jobbvágányonközlekedo6616/asz.vonat
vezetohöza beosztottfútojénkívülegyolyanfútotis vezényeltek,aki hetoségkínálkozott,
nemismerteeléggéa Budapest-Keleti-Újszász-Szolnok
fovonalviszo- a Ill.vágányonhaladát ésa kijáratioldalontér visszaajobbvágányra.
nyait, nemtudta példáulazt, hogy meddigkétvágányú,és honnan Addigazonban,amíg a 2516. sz. vonat behaladtSülysápállomás
egyvágányúa vonal, de errol nemszólt a mozdonyvezetojének.A forgalmiszolgálattevojével,
a 8. és9.sz.térközorrela sorrendváltozást
mozdonyvezeto
semtulajdonítottennekkülönösebb
jelentoséget,mert közölte,
ésamikor
a hozzájárulást
ismegkapta,
ésa 2516. sz.vonatis
ezt a fútot Budapest-Szolnok
közöttfigyelofútonekosztottabe. Lát- megérkezetta IV. vágányra,hozzáfogottaz áthaladásivágányút
szólagnemvolteznagyhiba,deamínta késobbiekbollátnifogjuk,ezen beállításához.
A bejárativágányutata"V3"-és a"B"jelu,ezt követoena
issokmúlott.Arendkívülsúlyosanmegsérültmozdonyvezeto
meghall- kijárativágányutata "d"- ésa "V3"jelu nyomógombok
egyidejúkezegatásinehézségeimiatt,csakegyfélévrT)úlva
vált ismeretessé,hogy lésévelkellettbeállítani,majdakkor,amikoravágányutatjelzofénycsík
Budapest-Keleti
pU.-onezena naponfeszültésidegesünnepiforgalmi állandósult,annakvalaminta váltókhelyesállásánakmegfigyelésévei
légkörbena mozdonyvezeto
és az állomásiszemélyzetközöttheves, kellettellenorizniazt, hogya be- és kijárativágányútvalóbana jobb
egészenazönérzetetsértovitakeletkezett.Enneknyomána mozdony- vágányróla Ill. vágányonát a jobb vágányrarendbenfelépült.Ha
vezetofeszültidegállapotbakerült.Jóval idegesebbvolt, mint más mindez ténylegesenmegtörtént,akkor a nem önmuködotérköz
vonalblokkját
kelletlezárni,melyutána "V"-jelúés
esetbenamikorszemélyszállító
vonattalhosszabbéjszakaiinduláselott biztosítóberendezés
általábanlenni szokott.Budapest-KeletipU.-ona vonatvezetoolyan a "jelzoállító"-nyomógomb
egyidejúkezelésévela kijáratijelzotkellett
egyidejukezeírásbelirendelkezéstkapott,hogyMende-Sülysáp
közötta kétvágányú kihaladást,majda "B"-jeluésa "jelzoállító"-nyomógomb
forgalmatjobbjárattalfelvették.Talánazértis, merterrolminda vonat, lésévela bejáratijelzotkellettbehaladástengedélyezoállásbaállítani,
és ezzela biztosáthaladásérdekébenmindenszükségesintézkedés
minda mozdonyvezeto
és beosztottfútojea honállomás,illetolega
honosvontatásifonökségparancskönyvi
rendeletébolértesült,ennek megtörtént.
figyelmes,szakszerués élénkkezelésemellett
az írásbelirendelkezésnek
a vonatvezeto,de a mozdonyvezeto
sem A biztosítóberendezés
mintegy60-80 mp alatt nyugodtanelvétulajdonítottmegfelelofontosságot.Kézbesítéskor
a mozdonyvezeto
a az említettmúvelet-sorozat
rendelkezéstel semolvasta,a vonatvezetopedignemköveteltemeg gezhetovoltés ígya 16óra56 percrevárt6616/asz.vonatelottmég
azt a nyilatkozatot,hogya mozdonyvezeto
a rendelkezéstmegértette a szakszeruelojelentésleadásáraésavonatidejébenvalófogad~sára
isbovenvoltido.
éstudomásulvette.Mindezlátszólagcsekélyhibavolt,ésnagyhibának ésmenesztésre
akkorlépettelo, amikora rendelkezéstartaimáta mozdonyvezeto
a Valamiegészenváratlandologazonbana forgalmiszolgálattevominvonalviszonyaiteléggénemismerofútojévelmegbízhatómódonnem denszámításátfelborította.
ismertette.Ilyenelozményekutánindultela 6616/asz.vonatvégzetes A gépi útontörténtvágányútbeállításnemvolt figyelmes,nemvolt
pontosés szakszeru.A forgalmiszolgálattevoa nyomógombok
kezeútjára.
Mendeállomásonezena napon 16óra 46 perciga 2516sz. vonat lésénéltévedett,a kijárativágányútbeállításaközben a 'V3"-jelú
egyidobennema Od",hanemaz alatt,mintegy3 cm-re
Gyömroállomásrólvaló kihaladásánakközléséigrendbenmentek nyom6gombbal
kezelte,és ezt nemvetteészre.Igyazután
a dolgok, jól múködött a dominó rendszerú, korszerú állomási levo"c"-jelúnyomógombot
biztosító berendezés, Gyömro-Mende között az önmúködo, aztörtént,hogyakijárativágányúta jobbvágányhelyetta helytelenbal
Mende-Sülysápközött a nem önmúködotérköz-biztosítóberen- vágányraépültfel.
dezés,és az értekezoeszközökis kifogástalanállapotbanvoltak. Aforgalmiszolgálattevo
elobbemlitetttévedéséta továbbiakbanmost
Mendeállomásoncsakaz 5592sz. tolatóstehervonattartózkodott, márgondatlanság
és mulasztáskövette,merta felépültvágányútésa
történoellenorzését
elmulasztotta,
melynek szerelvénye az V. vágányon állott, a mozdony pedig váltókhelyesállásánakrátekintéS'sel
lépetta vonalblokk
néhánykocsivala végpontfeloli oldalona 1.és II. vágányonkivál- ennekellenérea térköz-biztosítóberendezéshez
tásostolatástvégzett.
lezárásacéljából.A biztosítóberendezésazonbanvédekezett,avonala kijáratijelzoresem
Senkisem, így a forgalmiszolgálattevosem,de az egésznaponát blokkotnemlehetettlezárni,következésképpen
tüzeloanyagotkiszolgáltató,és a forgalmiirodábólilyencélból,ebben lehetettkihaladástengedélyezo
jelzéstkivezérelni.
azidobeneltávozóállomásfonök
semgondoltavolna,hogynéhányperc Ekkormégmindignemvoltbaj,mert- bára vágányúttévesbeállítását
mostsem vette észrea forgalmiszolgálattevo-, az egyedülhelyes
múlvavégzetesdolgoktörténnek.
módonjárt el, mert a már beállítottés felépült vágányutatteljes
Mendeállomás biztosítóberendezésénekkezelo lap sémájáróla
késobbiekjól megfigyelhetok
ésértékelhetok.16óra 46 perckor,tehát egészébentörölte,és úgy döntött,hogyamenetbeállítástteljesen
a kétátmenofovágányszabadvolt,a jobbvágányona 2516sz.vonat megismétli.
közeledett,és hogya vonatota IV.vágányona forgalmiszolgálattevo Mostmára forgalmiszolgálattevokevésbévolt nyugodt,és amikora
megismételt,
izgalmábanpontosanazelobbitévedésbe
menetrendszerúen,
és ugyancsaka jobbvágányontovábbküldhesse, menetbeállítást
esett,és a kijárativágányútbeállításnála "d"jelú nyomógombhelyett
ezértengedélytkértSülysápforgalmiszolgálattevojétol.
Ugyanekkor
a
kezelte.Eztatévedésétezúttalis ugyanközbensotérközoröketis értesítette,sot elleniránybólfogadtaa 120 isméta "c"jelunyomógombot
és mulasztáskövette,mintelsoesetben,a kijárati
perccelkorábbanközlekedo5565 sz.vonatota bal vágányon,és így az a gondatlanság
csakannyiteendojevolt,hogya bejárativágányutatbeállítsa,a bejárati vágányúthelyességét,és a kijárativáltókhelyesállásátezúttalsem
hanemújbóla vonalblokkhoz
lépettannaklezárásacéljából.
jelzot kezelje,és a tolatás beszüntetéséreintézkedjék.2 perc alatt ellenorizte,
mindeztel is intézte.
A biztosítóberendezésújbólvédekezett,a vonalblokkotismét nem
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lehetettlezárni,és ezzel a forgalmiszolgálattevonél
az izgaloma tényekazonbanarramutatnak,hogyvagy egyáltalánnemfigyeltés
tetofokáralépett.
ezért,vagypedigazértnemállítottamega helytelenvágányrakihaladó
Akezeloiaptérközfoglaltságot
jelzofényeiboljól látta,hogya6616/asz. vonatot,merta helyzetetnema szükségesalapossággal
ésóvatosságvonat az utolsó önmuködotérközjelzota bejáratijelzo elojelzojét gal kezelte.
meghaladtaés ezért- hogylegalábba bejáratijelzoelottneálljonmeg Azoka dolgozóktehát,akika 6616/asz. vonatbiztosközlekedéséért
a vonat. "B"jelu és a "jelzoállító"nyomógombkezelésévela bejárati éstovábbításáért
felelosekvoltak,különbözo,deérthetetlenéselfogadjelzotkezelte.Eztkövetoenvégzeteslépésreszántael magát!
hatatlanokokmiatta kötelezobaleset-elhárítási
tevékenységet
teljes
Eloször"V3"jeluésa '1elzóállító"
nyom6gomb
kezelésével
megkísérelte
a egészébenelmulasztották,
pedigegészenkönnyensemmissétehették
kijáratijelzotkihaladástengedélyezo
áll?sbaállítani,bármagaistudta,hogy volnaM~ndeállomásforgalmiszolgálattevojének
durvaés igensúlyos
oldottvonalblokk
mellettezlehetetlen.
Igyistörtént!Abiztosítóberendezés hibáját.Igyjöttekösszeteháta különbözohibák,ígykerülta vonata
ismétvédekezett,
és nemtettelehetovéa jelzokihaladást
engedélyezo mendeiállomásvégpontfelolihelytelenvágányra,ésígyfutottkiútjának
állásbavalóállítását.Ekkora forgalmiszolgálattevo
gyorselhatározással arraa végzetesszakaszára,amelyaz ismerttragédiáhozvezetett.
úgydöntött,hogymégsemállítjamegavonatotazállomáson,
ezérta "V3" A mendeitragédiatörténeteazonbankorántsemteljes!
jeluésa "kijáratihívójelzés"
nyom6gomb
muködtetésével
a Megállj-állású Aforgalmiirodábavisszatéroforgalmiszolgálattevo
mostmármegnyukijáratijelzore
hívójelzést
vezérelt.
godvaés azonnalhozzákezdetta IV.vágányonálló 2516 sz. vonat
Ezellenazonbana biztosító-berendezés
márnemvédekezhetett!
kijárativágányútjának
beállításához.
A "d"ésa "V4"jelu nyomógombok
Mireezt is elvégezte,és az ellenorzofényekbollátta,hogya kijárati muködtetésekor
a vezérlokészüléketközelebbrolnézve pedig azt
jelzona hívójelzésmegjelent,addigraa 6616/asz.vonata Ill.vágányra figyelte,hogya szerintekitéroállásbanálló 5. és 3. sz. váltókmilyen
érkezett,ezértegygyorselojelentéstadott,majda térreszaladtés a gyorsanállnakát egyenesállásba.A kitéro-állásfénycsíkjaiazonban
közeledovonatotmenesztette.
megsemvillantak,a kijárativágányútszintepillanatokalattrendben
A haladóvonatotmindaddigfigyelte,amígaz utolsókocsiis elha!adt felépült,és ezvoltaza pillanat,amikora forgalmiszolgálattevo
rádöbelotte.Azárójelzoisrendbenvolt,ésavonatsemállottmeg,ezértmost bentkorábbivégzeteshibájára.Azonnalfelísmerte,hogy azért nem
mármegnyugodva
indultvisszaa forgalmiirodába,ésazt hitte,hogya tudtavonalblokkotlezárni,ezértnemtudotta kijáratijelzorekihaladást
helyzetetmegmentette,
mindena lehetolegjobbansikerült.
engedélyezojelzést kivezérelni,mert a 6616/a sz. vonat kijárati
Objektívokokmiattcsakhosszúido múlvaváltismeretessé,hogymi vágányútjának
beállításánál
tévedett,ésa vonata jobbvágányhelyett
történta haladó6616/asz.vonatvonómozdonyán.
így a helytelenbal vágányrahaladtki. Hirtelentámadtmérhetetlen
A mozdonyvezeto
és a figyelofutoMendeállomásbejáratijelzojének izgalmában
aztmégfelismerte,hogyamígavonata 8.sz.térközorhelyelojelzojén1 nyugodtsárga fényt látott, ezért a mozdonyvezeto
a
hezérkezik,van mégvagy120-150mp-e,és ha azonnalelérhetoés
gozszabályzót
lezárta.Ámeza muvelete- bártöbbszöris megkísérelte nyombanmegfeleloenértesíthetoa 8. sz. térközor,akkortalán még
. nemjárt eredménnyel. A mozdonyvezetotudta, hogy ilyenkor miként mindenmentheto.
kell eljárnia:a vonatotaz elsoállomásonmegkellállítaniaés a hibát Ebbena felismerésében
a forgalmiszolgálattevo
valóbannemtévedett!
megkellszüntetni.ígyisakarteljárni.Közbenabejáratijelzoisláthatóvá A8. sz.térközorhelyen
nemcsakatérközor,deajegypénztárosisjelen
vált,ésakijáratijelzoMegállj-állásra
utalóanbehaladástengedélyezett. volt,és az értesítésutánszintebizonyos,hogyméghatásosantudtak
így azutánmintegy40 km/órasebességgela vonatbehaladtMende volnaintézkedni.Megállj-jelzéseik
alapjánaz egymássalszembehaállomásIll. vágányára.Behaladásközbena mozdonyszemélyzet
min- ladóvonatokvagymégütközésnélkül,vagyoly kis ütközésseitudtak
dentagjafigyelt,és mindhármanlátták,hogya Megállj-állású
kijárati volnamegállni,hogyelenyészoklehettekvolnaa következmények.
jelzon hívó jelzés van. A figyelo-és tüzelo futo azt is látta, és a Megdöbbentoen
különös,hogyMendeállomásforgalmiszolgálattevoje
mozdonyvezetovel
közölte,hogy a forgalmiszolgálattevoa vonatot eztaz utolsólehetoségetis elszalasztotta!
meneszti.Ezekutána mozdonyvezeto
úgydöntött,hogynemállítjameg Kétségbeesett
telefonhívásai
a kívántirányhelyettGyömrofeléfutottak
vonatát,és bár a gozszabályzónál
támadthibanemszuntmeg,úgy ki, és a "8-as!Állítsamegazonnala vonatokat!"kiáltozásokközben
határozott,hogy majd csak ott fogja vonatátmegállítani,ahol erre teljesenfelemésztodött
a mégrendelkezésre
álló ido addigra,mirea
forgalmiszempontbólisszükséglesz.Ezértazutánavonatsebességét gyömroiforgalmiszolgálattevomegtudta érteni,hogy nem a 8. sz.
ban.
nem csökkentette,hanemaz eredeti40 km/órakörülisebességgel térközor,hanemGyömroállomásvana telefonvonal
érkezetta Megállj-állású,
hívójelzéstmutatókijáratijelzohöz,és ezzel Gyakorlatilag
nemvoltmártöbblehetoséga balesetelhárítására,mert
a sebességgelfutottát a kijárativáltókon.A hívójelzéstmutatókijárati mire most már a 8. sz. térközortsikerültfelhívni, az ott jelentkezo
jelzohözcsak 15 km/órasebességgellehetettvolnaérkezni,de erre jegypénztáros
márcsaka balesetbekövetkezését
jelentette.
ekkorsenki,a mozdonyvezeto,
a két futo és valószínulegaz elhalt A 8. sz.térközor- teljesenérthetoen- a 6616/asz.vonatota jobb,az
vonatvezetosemgondolt.
5565. sz. vonatota bal vágányonvárta, és a vonatokfogadására
Pedig15km/órasebességmelletta kijárativáltóállásátsokkalalapo- idejébenfelkészült.A 6616/asz. vonat zajátmár hallotta,és ezérta
sabbanlehetettvolnamegfigyelni,minta ténylegessebességmellett! térközjelzo elojelzojétszabványosállásbaállította,melyutánéppen
Afigyelofutoláttaugyana kijárativáltókegyenesállását,de mertnem elojelentéstadott,amikora szolgálatihelyentartózkodójegypénztáros
tudottaz írásbelirendelkezésenközöltekrol,és a vonaliviszonyokat mintegy200-250m-rolfelismertea,~anyarulatból
kihaladóvonathelyO is,ésatérközorisazonnala térre
sem ismerte,és azt semtudta, hogySülysápállomásigjobbjáratú, telenvágányonvalóközlekedését.
kétvágányúforgalomvan,szentülmegvolt gyozodve,hogymindena ugrott,de az általuk adott Megállj-jelzésekmár eredménytelenek
legnagyobbrendbenvan,és csakisott közlekedhetnek,
ahola vonat maradtak,az ívespályánaviszonylagrövidegyenesszakaszraérkezo
ténylegesenhalad.
vonatokmozdonyszemélyzete
semtudottmára helyzetensegíteniés
Avonalíviszonyokat
kelloenismerotüzelofutoviszontkihaladásközben ígya magyarvasútfennállásaés üzemeléseóta az egyiklegdurvább
márnemfigyelt,mertelsodlegesfeladatáhozaz átmenetilegszünetel- és egybena legtragikusabb
balesetebekövetkezett,
a két egymással
tetett muszaki munkájáhozlátott. A mozdonyvezetonek
minden szembenhaladóvonat45,illetve46km/órasebességgel
összeütközött.
körülmények
közöttfigyelníekellettvolna,o azonbankihaladásközben
azértnemfigyelt,merta gozszabályzó
le nemzárhatóságának
gondo- Ez voltteháta mendeitragédiarövidtörténete,és kevéssela baleset
latai,lehetoségeifoglalkoztatták.
Ezeka gondolatokannyiralekötötték, bekövetkezése
utánhangzottakela telefonbaMendeállomásforgalmi
hogyegyáltalánnemvetteészrea kijárativáltókhelytelenállását,és szolgálattevojének
azok a szavai, hogy "Jöjjenekkérem azonnal!
aztsem,hogyelozetesfelhatalmazásnélküla helytelenbalvágányra Borzalmashibát vétettem!Az egészéletemés mindenelveszett!A
haladnakki,pedigo igazántudta,hogyMendeés Sülysápközöttjobb 6616/asz. vonata helytelenvágányrahaladtki és összeütközöttaz
járatúkétvágányú
forgalomvan,éshakitekint,aztisláthattavolna,hogy 5565.sz. vonattaIr
nemajobb,hanema balvágányrakerültek.
Közreadta
Mindmáignem,ésvalószínulegezutánsemtisztázódik,hogymittetta
BollaGéza
vonatvezetokihaladásközben,merta roncsokközöttleltehalálát.A
nyugdijas
mozdonyvezeto
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Anno: Akit a mozdony füstje megcsapott
avagy amin az elmúlt húsz évben sem sikerült változtatni
1993.évi XCV.Törvényavasútról
3.§ (1) Az országos közforgalmú vasúti pálya
és tartozékai az állam kizárólagos tulajdonában, a helyi közforgalmú vasúti pálya és
tartozékai. törzsvagyonként . a települési
önkormányzatok, a fovárosban a fovárosi
önkormányzat tulajdonában vannak.
4. § (1) Állami feladatok:
j) a központi költségvetésbol
a 6. § (4)
bekezdésének b) pontjában említett díjra is
figyelemmel. a tulajdonában lévo vasúti
pályák és tartozékaik muködtetésének biztosítása;
6. § (1) Az országos közforgalmú vasúti
pályát és tartozékait az állam nevében a
miniszter átadja szerzodéssei apályavasút,
illetve a vasúti társaság használatába.

mozdonyvezeto
éláthazafelézötykölodve
- va- lain,úgyhallottam,
tizenötévenkéntcserélikkia
jonmitgondolhatnak
azokazutasok,akik,szin- síneke!.Nálunk,figyelembevévea valamivel
tén hazafelétartva,számolgatják
a legelészo kisebbterhelést,az volna kívánatos,hogy
teheneket.
Avonatoksebessége
azelmúltötven huszonötévesnélidosebbsínszálne legyen
évbennemsokatnott,pedigrohanóvilágunkban beépítve,
ezzelszemben
a MÁVvonalaina sínek
azutazásiidolényeges
szempont
lett!Avonatok korátlagameghaladja
a negyvenkét
évet;találni
sebessége
kétdologtólfüggigazán:azalkalma- még, például Szeged térségében1888-as,
zottjármuvektol
(ezekkelnincsnagygond),ésa Vészton1883-asresicaiöntésusíneket,mepályaállapotától(ezzelviszontmárnagyoka lyeketméga vasútépítésénél
raktaklemostani
bajok).Ekétösszetevo
bizonyerosenmeghatá- helyükre.Némelysínfajtapéldáulaz 1870-es
rozzaa menetrend
szerintiközlekedés
lebonyo- gyártású,
úgynevezett
Rsín- mársehola világon
lítását.
nincshasználatban,
csaknálunk,az iparmár
Avasútipályaállapotahosszúéveksoránalakult évtizedekótanemgyárthozzákapcsolószereolyanraamilyen.Vajonmilyenfolyamatok
vezet- ket. Ha eltörik egy rögzítoheveder,
a pályateka helyzetilyenmérvuleromlásához?
munkásoka régiváltókalól kivettlemezekbol
Oemiazoka,hogykésneka vonatok?Mozdo- vágnakki "új"-at,perszeazelfáradtanyagnem
nyaink,ha nema legmodernebbek
is, de telje- bírjasokáig,ezena vonalonegyévbenöt-hat.
sítenitudjáka szolgálati
menetrendben
megsza- százhevederis felmondjaa szolgálato!.
bottsebességeket.
a kocsiparkunk
ismegfelela A korszerintimegoszlás
is tarkaképetmutat.a
célnak,és az utazószemélyzet
is megteszia
MÁV némelyvonalaa különfélekorú sínek
Azelmúltidoszakban
némimozgolódás
fedezhe- magáét.A forgalmiszolgálattal
mártöbba baj, NemzetiParkjának
tekintheto.
tofelházunktáján!Mégalegközönyösebb
vasu- foleg a BudapestiIgazgatóság
területénsok Vegyükpéldáulaz Eger-Putnok
vonalaI:
tasokfigyelmét
isfelkeltika vasútiszolgáltatások gyakorlatlan
forgalmista
dolgozik:magamis lát- EgerésFelnémet
között1888-as
építésuapálya
színvonalának
emelését
célzótörekvések;
szinte tam,hogyexpresszvonatot
megkésleltetnek
te- némi 1930-as korrekciókkal,Felnémetés
nemlehetnemészrevenni
azújmotorvonatokat, hervonatok
tolatásamiatt,meg-megfeledkeznekBélapátfalvaközött 1966-os,Bélapátfalvaés
építményeket.
A legszkeptikusabb
kollégákar- az elojelzokkezelésérol,a vonat kénytelen Királdközöttmegint1888-as,míg a befejezo
cán is látnivalamielismerésfélétbár nagyon lelassítani,
összeszed
öt-hatperckésés!.melya szakaszKiráldésPutnokközött1895-ös1921.es
sokannemhiszik,hogyezazútvezetkiagödör- továbbiakban
csak növekszik;a forgalmisták korrekciókkal!
Oearra is akadpélda,hogykét
bol- talánigazukisvan!
éjszakanéhaelalszanak,
úgyhogy
a türelmetlen egymásmellettfutóvágányközöttmutatkozik
Azutazásiszínvonalnövekedése
elengedhetet- vonatvezetok
szállnaklea mozdonyról,
éskeltik huszonöt-harminc
év korkülönbség.
Az egyiket
lenkövetelmény.
Eza kritériumazonbanszám- feloket,deezekmégiscsakszórványos
esetek, talpfákkal,
a másikatvasbetonaljakkalrögzítettalanösszetevobol
áll, és ha bármelyikelem ésmégnapiszázforgalmimulasztás
semindo- ték.
hiányzik,
akkorbizonycsakkirakat
-intézkedésrol kolnáa kialakulthelyzetet.
Oe mikéntfajultidáiga helyzet,mértesettki
beszélhetünk.
A vonatközlekedés
surusége,az Amennyire
énmegtudomítélni:a bajoklegfobb majdnemegyemberöltoa pályafenntartó
munátszállások
számánakcsökkenése,
a csatlako- okaa pálya,vasutasnyelven
a felépítmény
ál- kából?AHorthy-rendszer
inflációval,
válságokkal
zásilehetoségek
korrektsége,
az utazáskényel- lapotábanrejlik. Évtizedek,sot nemzedékek küszködött,
majderejéta háborúselokészüleme és az utazásiido csökkenésemind-mind hibái, kompromisszumai
halmozódtakössze, tekreösszpontosította.
Arendszer
vasútivezetés
olyanfeltétel,amelya szolgáltatás
színvonalát szintea vasútoskorátólnapjainkig.
beérte annyival,hogy apróbb karbantartási
emeli.
A magyarvasútihálózatonmostérzodik,hogy munkákatrendkívülpontosanvégeztetteel kiA kocsiktisztasága
javulnilátszik- én magam vonalai nem egységes,központi tervezés használva
a pályamunkások
óriásitartalékhadmostanábanritkán találkozokolyan kocsival, nyománszülettek.Számtalanmagántársaság, seregét.Újvasútvonalat
mindössze
tizenkétkiloamelyben
térdigéra szemét.Azutazóközönség vállalkozó
építette,
mindasaját"kódé"-ja
szerint, méternyitépített,és nagyobbfelújításokra
nem
kultúrájaviszontnemnagyonalkalmazkodni
a
különfélesíneket,aljakathasználtak,
vonalaik vállalkozott;
akadtolyanvonalmérnök,
akiszolkétezredikév elvárásaihoz.
A fejlodoINTER kijelölésénél
semazországos
érdekekkel,
sema gálatánakhúszévealatt 1919és 1938között
CITYszolgáltatáskétségtelen
emelaz utazás logikával
nemtörodtek.
Bátranbeiktattak
egykis egyetlenkitérot(váltót)nemcseréltetett
ki.
nívóján,de ugyanakkor
a személy-és gyors- ívu kanyart,hogyegyuradalmat
jobbanki tud- A másodikvilágháborúforgalmaelöregedett
vonatiszolgáltatás
színvonalacsökkent.Hiába janakszolgálni,
vagykikerüljék
egy-egy
tiltakozó, korszerutlen
vasútipályárazúdultrá.Irányvonavirágzikaz InterPiciszisztéma,
mamégnemáll fizetninemakaróbirtokosföldjeit.
tokezrei,tankokkalmegrakott
szerelvények
gör.
azona szinten,hogyelegettegyenavidékteljes BicskeésSzékesfehérvár
közöttazértkanya- dültekvégigvicinálisokraméretezettvágányoköru kiszolgálásának
- talán nem is lenne rog ide-odaa vasút,mertaz államcsakaz kon,néhola töltésis leszakadtalattuka tankok
hosszabbvonalakhoz
adott legurultak
feladata,ha a személyvonati
közlekedésnem ötvenkilométernél
a kubikba.
közölt Amíga magyaripar háborúsvesztesége
lenneennyireesetleges.
Gyakorlatilag
aközépál- ki dotációt,és Bicske-Székesfehérvár
harlomásokutasaikivannakzárvaaz INTERCITY az egyenesút nem tett volna ki ennyit.Az mincszázalékosrateheto, az Államvasutak
kártszenvedtek.
A visszavovonatoktisztességes
elérhetoségébol,
ezáltala állapotokonnemsokatváltoztatottaz a jogi hetvenszázalékos
fovárosgyorselérésébol.
tény,hogyaszázadvégéreazállammagához nulófasiszták
elpusztították
avasútihidaknyolcHa eltekintünka menetrend-szerkesztési
ano- váltotta a magántársaságok
- köztükaz összesDuna-és
vonalait a kis vanötszázalékát
máliáktól,akkor is bele ütközünkegy olyan sugarúívekezrei mindmegmaradtak,
sot a Tisza-hidat
-,a vágányok
nyolcvanöt
százalékát,
áthághatatlan
korlátba,amelyetévtizedekóta használatsoránmégjobbantönkrementek,
és a kitéroknegyedrészét,
a víztornyokfelé!.A
veszikle a vonatok németekberobbantolták
nemtudledönteniVasutunk,
ésha nemtörténik ma is felére-harmadára
az alagutakat,külön
valami,akkormindeneddigierofeszítés
hiába- sebességét.
síneketszerkesztettek:
a mozdonyutánhatalvalónakbizonyulmajd.
Nemtekintvea napjainkban
folyómunkálatokat mashorgotbocsátottak
le,melyközépen
összeVagyunk
jónéhányan,
akikneknemismeretlen
az a magyarvasútivonalakhozutoljáraaz elso roppantolta
a talpfákat.
a felszabadulás
utánfelsemmerülönköltség
fogalma.Nemkívánomsenkinek
azo- világháború
elott,valamikor1910tájánnyúltak Közvetlenül
kata kínszenvedéseket,
amelyeket
egyhazatéro hozzákomolyabban.
A franciavasutakfovona- hetetta vasútivonalakkorszerusítésének
a gon-
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dolatasem,mindenerot a forgalommegindításárakellettfordítani.Csakegyetlenállomás,a
Keletipályaudvar
területén,százhetvenkét
helyenkellettkicserélni
alebombázott
felrobbantott
síneket.A vasútkevésés rosszminoségusínanyagotkapott;ezen,azidokismeretében
nincs
mitcsodálkozni,
merta kohókmegfeleloalapanyaghelyetttankokroncsaiból,
mosdótálakból,
bilikbolöntöttekacélt.Tdlgy-ésbükk-anyag
nem
voltelegendo,
Sátoraljaújhely
térség~ben
fenyobol,vagyis,puhafából
készülttalpfákatraktakle.
A felszabadulást
követoévekbencsaka vasútépítokönfeláldozó
munkájapótoltaazanyagok
ésa megfelelo
szerszámok
hiányát.
Amikormegkezdtük
Pentelétolaz új városhoz
vezetovasútvonal
építését,hetekigsárbandolgoztunk,
csaksejtenilehetett,hogyamérnökhol
ésmithúzottkiabbananagypocsolyában.
Mikor
a teherkocsikróllepakoltuk
a síneket,talpfákat,
mindeneltunt a nagy sárban.Bár vödrökkel
meregettük,
térdigértköröttünka víz.
Megfeleloszerszámoknélkül puszta kézzel
kellett emelgetnünka kitéroket,majd megszakadtunk
alattuk.seholegycsigasorvagylegalábbegylánc.
Megjötta nyár, ha végeztünkegy-egyszakasszal,a nagy melegbentudtunk fürödni
néhányperceta Dunában.Egyszermélyebben
beúsztam,találtamegy elsüllyedthajót,mely
uszályokat
vontatott,
azuszályvégénegyvastag
lánclógottle.Elmentem
a többiekért:
-Gyerekek
vegyükleeztaláncot.Tudnánkemelgetniveleakitéroket.
Azuszályok
ésa hajókörülörvénykavargott,
de
mi beúsztunk,vasfurésszel,
hidegvágóval,
és
leszereltük
a láncot.
Bizonyígyéltünkmiakkoriban,
vasútépítok,
egy
pokrócvolttakarónk,
éstalpfavoltavánkosunk."
A vasút talán könnyebbenelviseltevolna a
szegénységet,
ha mindenkielismeria bajokat,
arányosan
és okosanszervezikazeroket,de a
vezetokhajhászták
alátványos
eredményeket,
a
tervekteljesítésénél
szintecsakegyetlen
mutatót
vettekkomolyan:a kilométerhosszt,
a többivel
aligtörodtek.
Elofordult,hogy élo forrásratelepítettékrá a
pályát.
Haegymérnökóvatosankifejtetteellenvéleményét,értelmiségiaggályoskodásnak
bélyegezték."Avasúthoznemdiplomakell,hanemjózan
parasztiészl",jelentettekiazegykoriminiszter.
Ugyancsak
orólamesélik,hogyamáriafürdoi
kisvasútvonalánakkijelölésénélmaga mellé
vetteapályamestert,
ésaztmondtaneki:
- Gyerevelem,fiammegmutatomneked,hogy
merremegymajda vonal,deaztánnehogyide
engedjmajdegymérnököt.
I Mindeztösszevetve,
a felszabadulástói
1953-ig
afelépítmény
állapotaaligjavultvalamitaháború
elottihelyzethezviszonyítva,csaka júniusiúj
kormányprogram
utánkezdodöttel a lassúfejlesztés-mintmondtuk,
akkormárlegalábbnegyvenévelmaradást
kellettvolnabehozni.
Afelújításmértékétarendelkezésre
állópénzés
munkaerohatároztameg:volt,hogyszázötven
volt,hogynégyszázkilométernyi
síntcseréltek
évenként.
Megkezdodik
agépesítés,
az1950-es
évekközepétol
azanyagszállító
csilléketfeIváltják a dömperek,a juhlábhengerek
helyettvib-
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rátoroktömörítika földet. 1956-banHajdúszoboszió
és Ebesközöttlerakják
azelsohézag
nélkülihegesztett
vágányt,beépítikaz elsobetonaljakat,minderosebbés nehezebbsíneket
használnak
fel.
Az a mérnök,aki 1948-ban
végzettaz egyetemen,a vasútiívekkiigazításának
csakegyetlen
gyakorlatimódjátismerte:apályamunkások
rukkolófákkal
a helyükre
toljáka síneket;nemis
hallottazokróla gépekrol,
melyekmostönállóan
és megbízhatóan
elvégzikezt a muveletet,
gépesítikaz aláverést,a sínfektetéstés más

paksiatomeromuépítésénélkaperre a célra
különpénzt.Mindentösszevetve:nagyeredménynekkelltekinteni,hogyasokasodó
gondok
ellenérea fovonalakon,ha késésekkelis, de
viszonylagos
rendbenbonyolódik
le a forgalom
sajnoskorántsembiztos,hogya vasútjövore
vagykét-háromév múlvais tudjatartaniezt a

szintet.

.

Avasutatsokáigellehethanyagolni,
merta pálya
nem kiabál,legföljebbakkor,ha kiesik róla
valami.Mintláttuk,negyvenéveslemaradást
is
el lehet viselni egy darabig,ha lassújeleket
öröknek
hittnehéz
fizikaimunkát.
.
túzünkki,ésa vonatóránkénthúszkilométeres
Egyévtizedes
fellendülés
utánújraleszállóágba sebességgelmegy, vagy felére-negyedére
kerüla vasútipályafenntartás
ügye:
veszikle a tengelynyomást.
Aztánegyszercsak
1973-ban
azévesteljesítmény
visszaesik
száz- eljön a nap, mikor az egészvasutatki kell
ötvenkilométernyi
síncserére.
Azokokközülne- cserélni.
hézkiválogatni
a legfontosabbakat,
deelsohe- - És újrameglehethirdetniaz "Arccala vasút
lesz,
lyentalánmégisa munkáslétszám
katasztrofális felé!"jelszót,csakez sokkalkeservesebb
mint1945-ben
volt."
méretúcsökkenését
kellemlíteni.
Természetes
következmény,
hogyamegmaradó
(MoldovaGyörgy:
létszám
ra mégtöbbés mégnehezebbmunka
Akitamozdonyfüsljemegcsapolt,
hárul. A kétszáznegyven
kilós betonaljakat
Lassújel)
ezutánis megkell emelni;csaknégyember
helyettkettovagyháromviszimajd.Néhány
öreg
munkásérziabajokat,éstöbbetakaradni,mint Majdnempontosantízévvelezelottszálltamfel
vezetoállására
(V431065),
kellés lehet.Néhányévvelezelott,egykemény eloszöregymozdony
eloször,a vezetoálláson
téliéjszakaBékéscsaba
térségében
lefagytaka azért,hogyéletemben
bea 40-esszámú fovonalat,Pécsváltók.Hat-nyolcemberhelyettketten-hárman utazhassam
Attól az idotol fogva kísérem
mentekki, hogyfelszabadítsák
a váltókat,úgy tol-Budapestig.
hajszoltákmagukat,hogynemvettékészrea végigevasútmindennapjait.
Akkormégfélelmetesnek
tuntnekemaz, hogy
közeledo
mozdonyt.
rohanvégiga vonata
Abajokokaitsorolvamásodiknak
avasúta pénz- 120km/hsebességgel
együttjártel felettünkaz
ügyinehézségeit
kellemlítenünk.
A MÁV1958 pályán.Elmondhatom,
azidovas
óta lényegében
azonosszintentartjaa díjsza- ido;otmégissokkaljobbanmegviselte
bását,körülötteviszontegyrenottekaz árak. foga- báracélbólkészült.Az évekfolyamána
nyomasem
1975-bentizennyolcszázalékkal
növekedett
a sínkoronabüszkeragyogásának
sínekára,éshasonlómértékben
a talpfákéésa maradt,mostanságcsakfáradt,szürkéscsilvasbetonaljaké
is. A felépítmény
cserére1975- logásratelikerejébol,azegykorihibátlanívekbol
ben1,3milliárdforinthiteltkapotta vasút:ezigen márvagykétcentihiányzika külsooldalon,belül
gyurodtek
a sínszálak.
Apályaszéppénzvolnaegymagánháztartásban,
de a pedighullámosra
hol
vasútnakaz elemiszükségleteit
is aligfedezi; hibákés lassújelekis egyreszaporodnak:
bólogata mozdony,
holpedigfélelmemegkellgondolnunk,
hogyegyetlen
szálhuszon- ütemesen
tesenszitála kétsínszálközött.Azegyenetlennégyméteressíntízezerforintbakerül.
Ezaz 1,3milliárdberuházási
hiteinekszámít,és ségekannyiragyakoriaklettek,hogya 120-szal
mondottfutómuve
vonatkoznakrá az összes,aberuházással haladóIC kocsikorszerunek
kapcsolatos
korlátozások.
Az illetékeseknem semtudjakorrigálnioket;vanúgy,hogykilomékerülaz
veszik tudomásul,hogyasíncsere nem új terekenkeresztülnagyerofeszítésébe
hogyolvasnitudjon.A helyzetpedig
beruházásnak
számít,hanemazállagmegóvá- embernek,
romlanilátszik,errekövetkeztethetünk
azegyre
sátszolgálja.
ésszunninemakarólassújelekbol.
A
(Alacsonyabb
rangú,de korántsemélhetetlen szaporodó
onvanolyanállomásköz,
ahola 11
fonökökmegtalálják
amódját,hogyanjátsszák
ki 41-esfovonal
km-envan vagy7 lassújel,azazképtelenség
a megszorításokat.)
Például,haújembereket
vesznekfel,éskellene tartania menetidot.A meglévopályahiányoslehetetlenfeladatnak
tunik:
nekikkét új íróasztalnemvehetnek,mert új ságokfelszámolása
beruházásnak
számítana.
Mittesznek?Behívat- a DombóváriFutoházkörzetében
mintegy700
jákazasztalost,kivesznek
az íróasztalukból
két km vágányt,felépítménytkellene felújítani,
fiókot,mind a kettohöz csináltatnakegy-egy esetlegkicserélni- és ekkormégnemis beíróasztalt
- ésmaguknak
kétújfiókot,ígyazügy széltünka hidakrólés alagutakról,amelyekre
ráférnea karbantartás.
formailag
megmarad
a fenntartás
kereteiközött. ugyancsak
azt,amiretervezték:
biztonságMikorazanyagtelepen
megdöglött
azorkutya,
és Apályamegteszi
egymásikatvettek,véreselvivitákfolytak:vajon galelvezeticéljukhoza vonatokat.
azújkutyaa régikutyafelújításának
tekintheto-e Végülpedigjöjjönaz idézetl
vagyújberuházásnak?!
AMÁVkötelesvállalniaz Egynagyonkedvesembertolszeretnékidézni
amelyszinteszállóigévé
váltazon
összesúj nagy beruházásvasúti következ- egymondatot,
ményeit
is:egyújcementgyár
viszontaligha
fogja a helyen.ahololygyakranelhangzott:
beérnia régialigterhelhetovasútifelépítmén- "Nembaj,srácok,ennyihibávalegyzongorais
nyel,hanemmodernebbet
követel.És a MÁV szóll"
VeresGyozo
legföljebbkiemeltberuházásoknál,
példáula
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(SZAKASZ)
SZIGETELO hava
XI. 23 - XII. 21-ig
illetve a zárlat
megszüntetéséig.

/

Ezen a héten:
» Meggyozik, hogy a munkavezetéknek kígyóznia
kell Uobb helyeken a tartósodronynak is), és nem
csupán azért, mert szereléskor a vezeték hosszabb
volt, mint a két állomás közötti távolság.
» Ne feszítse túl a munkavezetéket, mert akkor sem
az fogja az áramszedon keresztül a mozdonyt a
sínhez leszorítani!
» Lényeges felismerésre jut: nincs rossz felsovezeték, csak hibás áramszedo (azért ne bízza el magát)!
» Ne igyon a restiben két sörnél többet. Gyanússá
válhat a jövedelem bevallása.
» Szerencséje lesz a keresztrejtvények megfejtésében, bátran próbálkozzék (idegen tárgy áramszedon- rugghárombetu- ragadozó madár). (SAS)
» Ne 'sértodjönmeg, ha ajutalomból kihagyják. Nem
kivétel és nem erosíti a szabályt, sot anyagi helyzetét sem!
» Nagyszeru ötletek pattannak ki az agyából, hallgasson azonban a MARS intelmére és ne valósítsa meg
(ahogy eddig volt, sokkal jobb).
» Ha nyaralni megy, ne viselkedjék kirívóan
másként, mert nincs az a hosszú szabadság, ami
egyszer véget nem érne!
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Több helyrol kérdezték, hogy fizet-e a MÁV Rt.
teljesítmény jutalmat az idén.
A szakszervezetek és a MÁV Rt. 1997. évi megállapodására figyelemmel az 1998. I.-X. havi adatok alapján teljesültek, illetve teljesüini fognak a
teljesítményjutalom kifizetésének feltételei.
A Gy.52-39/98. sz. megállapodás rögzíti a kifizetés módját és feltételeit.
- A teljesítményjutalom számítási alapja a
munkavállaló 1997. évi keresete, csökkentve az
1997. évben részére kifizetett vasutas napi jutalom összegével.
- Az a munkavállaló jogosult teljesítményjutaIomra, akinek 1998. január 1-toI1998. november
30-ig folyamatos foállású munkaviszonya van.
- A munkavállalót megilleto összeget a munkavállaló által a számítási idoszakban munkában töltött
ido alapján kell megállapítani az alábbiak szerint:
a.l Meg kell határozni a munkavállaló munkában
töltött idejét oly módon, hogy a számítási idoszak
munkanapjaiból le kell vonni az Mt. 107. § g.l
pontja szerinti munkavégzés alóli mentesülések,
valamint a fizetés nélküli szabadságon töltött
idoszak munkanapjait.
A vasutas munkavállalók érdekképviseletét ellátó
szakszervezeteknél történo foglalkoztatás idotartamát ledolgozott idoként kell figyelembe venni.
b.l Az a.l pont szerint munkában töltött ido és a
számítási idoszak munkanapjai alapján hányadost kell képezni (a hányados legfeljebb" 1" lehet).
c.l A b.l pont szerinti hányadossal meg kell
szorozni az elso bekezdés szerint számított 1997.
évi keresetét.
d.l Az elozo c.l pont szerint számított összeg
1%-a a munkavállalót megilleto teljesítményjutalom.
- A teljesítményjutalmat 1998. december 10-én
kell kifizetni az 1998. novemberi munkabérrel.

Dr.Vagaday Ildikó
jogtanácsos
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TÖRTÉNETE

(folytatás)
Írta: Murányi Miklós
Többek hozzászólása után végre elhatározták, hogy a
kérvényt fölterjesztik a képviseloházhoz és háromtagu
bizottságot küldtek ki, hogy a felszólalások anyagát
figyelembe véve, a kérvényt kiegészitse.
Hosszabb vita folyt arról a kerdésrol, hogy vajjon április
20.án, esetleg 24.én Budapesten kongresszust tartsanak-e a

vasutasok, vagy sem.Justh elnök azon az álláspontonvolt, .

"

hogy az orsz. kongresszust nem kell összehivni, annál is
inkább, mert ez a pénzügyi bizottság tárgyalása elott tüntetés
karakterével birna. Turchányi Pál az elnökséggel szemben
azt vitatta, hogy a kongresszusra feltétlenül szükség van,
mert csakis a kongreszszuson juthat kifejezésre a vasutasok
közvéleménye. Midketten többször is felszólaltak, mig
végre a gyulés nagy többsége Turchányi fölfogását tette
magáévá és az országos kongresszus mellett döntött. Kacsó
Gyula még kérdést intézett a jelenlevo Földessy országos
elnökhöz, hogy a szegedi elnöki értekezlet meghagyására,
hajlandá-e a már köztudomásu kerületi bizottságok egyhangu határozata értelmében összehivni a 20-iki nagygytílést. Erre Justh elnök a következo rövid, de érthetetlen
választ adta : Földessy országos elnök nem köteles felelni.
A végig izgalmas, zajos gyulés éjjel tizenegy órakor végzodött.
Tehát az orsz. nagygyulés megtartását a bizottság egyhangulag elhatározta és annak határnapját április 20 ára
tüzte ki. Hogy Kacsó Gyula milyen biztosan tudta, hogy
a vidéki kerületi bizottságok már elhatározták a 20-iki
nagygyulés megtartását, kitünik az alábbiakból.
Több vidéki helyi bizottság éles határozatban foglalt állást
a fizetésrendezéssel szemben.
Az volt a kivánságuk, hogy a vasutasokat április 20-ára
orsz. kongresszusra hivják össze, a melyen aztán megátlapodnak majd a további eljárásra nézve.
Az államvasutak szegedi Üzletvezetoségének
teljes
személyzete, körülbelül 500 ember viharos gyulést tartott,
a mely páratlan volt a maga nemében. A résztvevok a
gyulés elott 2 ivet irtak alá, az egyiken megfogadták, hogy
szolidaritást vállalnak, a másikon pedig arra kötelezték
magukat, hogy az értekezletet nagygyuléssé alakitják át.
A gyulésen Szabó Jeno elnökölt, aki tudomásul hozta,
hogy Ste1czer Frigyes tofelügyelo magához hivatta és
értésére adta, hogy Ludvigh Gyula elnökigazgatótól táviratot kapott, amely szerint a budapesti nagygyulést nem
engedi meg és megtiltja, hogy azon valaki részt vegyen;
utasitja a fofelügyelot, hogy senkinek se adjon se szabadjegyet, se szabadságot, mert azok ellen, akik a nagygyulésen részt vesznek, meg fogják inditani a fegyelmi
eljárást. Ezután Szabó harsány hangon kérdezte, hogy
miután ilyen életbevágó ügyrol van szó, hajlandók. e
azok, akik a gyulésen jelen vannak, szolidaritást vállalni.
Erre ünnepies pillanat következett. Valamennyien
fölugrottak helyükrol s ezt kiáltották:
- Megesküszünk, Isten bennünket ugy segitsen, amint
szolidaritást vállalunk!

Szabó Jeno ezután igy folytatta:
- Miután ennek a mostani pillanatnak egész életünkre
kiható fontossága van, kérem, álljanak elo azok, akik nem
akarnak velünk szolidaritást vállalni.
Siri csönd. Ugy látszott, hogy senki sem akad, aki a
szolidaritást nem vállalná el. Egyszerre fölemelkedett egy
Menszáros nem segédtitkár, fegyelmi biztos, és kijelenlette, hogy - nem vállal a többivel szolidaritást. Erre óriási
zaj támadt. Valamennyien fölugrottak helyükrol. S azt
kiáltották:
- Ki vele! Dobjátok ki az árulót!
Az elnök folytonosan csengetett s miután a csönd kissé
helyre állott, Menszároshoz fordulva igy szólott :
- Ön vagy gyáva, vagy kém. Feleljen, mit akar? Ha nem
vállal velünk szolidaritást, miért jött közénk?
Menszáros tovább is ülve maradt, de a mellette ülok
fölzavarták a helyérol. A segédtitkár beszélni akart, de
nem engedték szóhoz jutni. Félóráig tartott a lárma, mig
végre Menszáros jónak látta a gyulés szinhelyét elhagyni.
Ezután folytatták az értekezletet, miközben felolvasták a
folytonosan nagy számban érkezo táviratokat. A felszólalók azt mondták, hogy a fizetési táblázat csak hitvány
paródiája annak, amit a vasutasok követelnek.
A mozgalom amint a föntebbiekbollátjuk, óriási mérveket
öltött. Erre vonatkozólag az elnökigazgató a következo
rendeletet bocsátotta ki:
65/904. ein. sz. Rendelet az összes alkalmazottakhoz. A
forgalom biztosságának legfobb alapföltételét a szolgálati
rend és fegyelem képezik. Ezek meglazulása egyértelmü
a vagyon és életbiztosság veszélyeztetéséveI. Kétségtelen
tehát, hogy az, ki oly cselekményt követ el, mely a
szolgálati fegyelem és rend megingatására vezet, avagy
épp~ ezt czélozza, sulyos szolgálati vétséget követ et
Ily cselekménynek kell tekintenem a még folyton tartó
gyulésezéseket és az azokon elhangzó izgató beszédeket
is. Mert a fizetésrendezésre vonatkozó javaslat már
törvény hozás elé lévén terjesztve, mindenkinek
kötelessége a törvényhozás határozatát nyugodtan
bevárni. Ezekre való tekintettel minden további
gyulésezést a legszigorubban eltiltok; jóakaratulag intézem into szavamat az összes alkalmazottakhoz, hogy e
tilalomba ütközo cselekményektol gondosan óvakodva,
a nyugodt munka utjára térjenek és kötelességüket
esküvel fogadott szolgálati huséggel teljesitsék. Azok
ellen, akik jogos várakozásom és saját jól felfogott
érdekük ellenére a rendelet ellen vétenek, a szolgálati
rend és fegyelem helyreállitásához füzodo nagy állami és
közgazdasági érdekek megóvása czéljából a törvényerovel biró vasutüzleti rendtartás 55. szakasza és szolgálati rendtartás 53. szakasza határozmányai értelmében
lennék kénytelen a legszigorubban eljárni A szolgálati
fonököket utasitom, hogy e rendeletemet az összes
alátendelt közegek elott felolvassák, oket az e rilalomba
ütközo
cselekmények
sulyos
következményeire
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különösen figyelmeztessék és e rendeletem tudomásulvételét aláirással elismertessék. Budapest, 1904. ápr. 19.
Ludvigh, miniszteri tanácsos, elnök.
Az igazgatóság szigoru rendelete nem téritette el a vasutasokat attól a szándékuktói, hogy Budapesten országos
gyülést tartsanak.
A vidéki üzletvezetóségek székhelyeiról mindenhonnan
készültek avasuti tisztviselók, altisztek és szolgák, hogy
az országos gyülésre elutazzanak. Sok helyról már utban
is voltak a vasutasok Budapest felé, bár az üzletvezetóségek senkinek sem adtak szabadságot, az igazgatóság
rendelete pedig elbocsátással fenyegeti azokat, akik állomásukat elhagyják.
Miután a mozgalom budapesti kerületi bizottsága elhatározta a nagygyülés megtartását, Sarlay János, a
nyugati pályaudvar helyettes állomásfónöke és Turchányi
Pál államvasuti hivatalnok tudva az, hogy a vidékiek
19-én már utban voltak és hogy Justh és Földessy ingadoznak, ók jelentették be a fókapitányságon, hogy
április 20-án a vasutasokat a Hermina-uti Reklám-kertbe
országos gyülésre kivánják öszszehivni. A fókapitány
azonban értesitette a kérvényezóket, hogy a gyülés megtartását nem engedi meg. Erról az érdekelteket a következó végzésben értesitette.
3137 f. k. elnöki 1904. szám alatt.
Azon bejelentését, hogy a magyar államvasutak alkalmazottjai ez évi április 20-án, délután három órakor a VI.
kerületi Hermina uton lévó Reklám-kertben: 1-ször elnöki
megnyitó, 2-szor e hónap 16-án a fizetésrendezés tárgyában benyujtott. törvény javaslatnak esetleges törvényeróre való emelkedésévei keletkezó helyzet megbeszélése, 3-szor inditványok, 4-szer a benyujtott törvényjavaslat
egyes, érdekeinket sértó intézkedéseinek megvitatását
czélzó és a kormányhoz benyujtandó felirat megismertetése - napirenddel országos gyülést szándézkoznak
tartani, tudomásul nem veszem s a gyülés megtartását
meg nem engedem. Mert a bejelentók nemcsak hogy be
nem mutatták hivatali fónökeik engedelmét, hanem. hivatali fónökeik megtagadták az engedelmet a magyar
államvasut vidéki hivatalnokainak és alkalmazottainak
arra nézve, hogy ezen gyülésre fölutazhassanak, a
rendórség pedig a vasuti alkalmazottak oly népgyülésének megengedésévei, amelynek megtartását hivatali fónökeik a magyar államvasut hivatalnokainak és
alkalmazottainak meg nem engedhetik, a tudomásul
vétellel nem müködhetik közre a fegyelmi szabályok
esetleges megszegésénél. Miról Sarlay János és Turcsányi
Pál tudomásul végett, Czájlik Alajos rendórtanácsos, a VI.
kerületi kapitányság vezetóje pedig a tilalom esetleges
áthágásának akadályozása végett értesittetnek. Rudnay
Béla s. k.
Sarlay János és Turchányi Pál délután kapták meg a
rendórség végzését, amely a tervezett országos gyülés
megtartását megtiltja.
Kevéssel azután mind a kettónek kézbesitették az
igazgatóság végzését, amely állásuktói felfüggeszti óket s
ellenük elrendeli a fegyelni vizsgalat meginditását. A
végzés szövege ez:
12681 /1. szám. Ön elózetes engedelem kikérése nélkül
e hónap 20-ára Budapesten országos nagygyülés tartására
kért eng~delmet a fókapitányságtól. Miután egyrészt ez a

tény, másrészt az ön részé ról a már eddig tartott
értekezleteken kifejezésre jutott magatartása a szolgálati
rend és fegyelembe ütközik, ennélfogva ön ellen, egyidejü felfüggesztése mellett, a fegyelmi eljárást elrendelem. Budapesten, 1904. április 19. Décsey üzletvezetó.
Ugyanilyen leiratot kapott Turchányi Pál is.
A felfüggesztés hire csakhamar elterjedt a vasuti alkalmazottak között s Sarlayt, amikor a nyugati pályaudvaron
megjelent, óriási óváczióval fogadták társai. Sarlay visszavonult hivatalos szobájába s barátainak, akik ott fölkeresték, panaszkodva emlitette, hogy nem érdemelte meg
a felfüggesztést, mert mindig azon volt, hogy a mozgalmat
nyugodt mederben vezesse. Társai vigasztalták és szimpátiájukról biztositották a felfüggesztett tisztviselót.
Ezalatt megjött a hir, hogy Kacsó mozdonyvezetó ellen
fegyelmi vizsgálatot rendeltek el, de azt hamar vissza is
vonták, mert abban a pillantban a mozdonyok szabályozói bezáródtak, a mozdonyvezetók leszállottak azokról, a mozdonyfütók megtörölték olajos kezeiket s ünnepélyes csendben bevonultak az üzletvezetóséghez bejelenteni, hogy a mozdonyok addig nem indulnak többé,
a meddig Kacsó kartársuk elóbbi helyére és összes elóbb
birt jogaiba vissza nem helyeztetik.
Turchányi Pál, a Rákos rendezó-pályaudvar tisztviselóje
a felfüggesztó végzés hir vétele után szintén visszatért
állomása helyére. A pályaudvar elótt összegyülekezett
vasuti tisztviselók és alkalmazottak óriás éljenzéssei és
óváczióval fogadták, vállukra emelték és minden áron
hallani akarták. Turchányi bement Vukov allomásfónök
szobájába, valószinü1eg, hogy felfüggesztési okmányát
átvegye. Amikor ismét megjelent az összegyülekezett
vasutasok elótt, ujra nagy zajjal és éljenzéssei fogadták,
de Turchányi kijelentette, hogy most nem beszélhet mert
a helyet és az idót nem tartja erre alkalmasnak.
Közben hire terjedt, hogy a 266. számu vonat, amely
Veróczére indult, a két fósinpár keresztezésénél oly helyen fog megállani, hogy a bécsi vonalon egyetlen vonat
sem közlekedik majd. A vonat vezetói állitólag imár
Budapestról sem akarták elinditani a vonatot s csakis
azért inditották utnak, hogy a forgalmat erószakosan
megakasszák. Ez a hir még jobban fölizgatta a pályaudvar
elótt összegyülekezett vasutasokat, akik ekkor már mintegy hatszázan voltak s hangosan kiáltották:
- Halljuk Turchányit!
- Mindenki azt tegye, amit lellkiismerete, becsülete és
komolysága diktál, - mondotta erre Turchányi.
- Nem hagyjuk Turchányit! Megállitjuk a vonatokat! hangzott föl erre minden oldalról.
Amig ez történt, a pályaudvarról egy vonat elindult.
- Ezt sem kellett volna elengedni, - kiáltották többen.
- Menjünk a Reklám-kertbe.
Vukov állomásfónök csillapitani igyekezett a vasutasokat
azzal, hogy majd holnap megvitathatják a dolgokat.
- De hisz a gyülést megtiltották! - volt a válasz a csillapitó
szavakra.
- MeRtaRac{juk a szolRálatot,

-

kiáltották

erre csaknem

egyhanRulaR s ezzel kimondották a sztrájkot, s az összes
állomásoknak a következo táviratot küldték"Kedves bajtársak! Talpra fiuk, baj van!
Ki mondjuk a sztrájkot éjjelre. Két áldozata van a mozgalomnak. Sarlay János alelnök és Turchányi Pál. A nagy-

1998. december

MozdonyvezetéSk Lapja

gyülés holnap lesz. Sarlayt és Turchányit felfüggesztették
állásától. Nem lehet holnapig sem várni. Mondjuk ki a
sztrájkot! Éljen! Holnap délben tizenkét órakor már
Budapesten fogjuk verni a mellünket. Éljen!"
A sZTRÁJK
Kipattant a gyujtó szikra a mozdonyok kéményén és
egyszerre lángra lobbantotta az elkeseredett vasutasok
szenvedélyét.
Kitört a vasutasok sztrájkja. Hosszas eredménytelen
gyülekezések szomoru következménye. Ki volt az oka?
Nem keressük, de hogy valaki vétkes, az bizonyos. A
vasutasok eleinte könyörögtek, kértek és midon emberi
jogaikban megsértve érezték magukat követeltek. Ezen
követelések megtagadása szülte az elkeseredés utolsó
fázisát. A felsobb fórumok pedig a felfüggesztéssel lángra
lobbantották a szenvedélyeket.
A sztrájk kitörését a következokben ismertetjük:
A Czegléd felol jövo tehervonat közeledtére a vasutasok
kiálltak a sinekre s félkörben lóbálva lámpáikat leintették.
Vukov állomásfonök és Turchányi kérésére ezt a vonatot
még beengedték. Ez alatt hi1:ejárt, hogy négy üzletvezetoség területén már kimondták a sztrájkot. Egyre izgatottabbak lettek az emberek - különösen az altisztek és szolgák,
akik a tisztviseloket még mindig kapaczitálták.
- Tartsunk össze mindnyájan! Az egyik ember olyan, mint
a másik! Harminczhatezer embert karambolba akarnak
vinni!
Az elkeseredést még fokozta az a hir, mely éppen e
perczben érkezett a vasutasok közé, hogy Faludy József
angyalföldi állomásfonököt fegyelmi uton áthelyezték
Mezo-Laborczra s Kacsó Gyula mozdonyvezetot és Vereb
Mihályt, a szolgák vezéremberét, állásától felfüggesztették. Mikor néhány percz mulva ismét érkezett egy vonat
Rákospalota felol. Az állomásfonök igyekezett csititani az
embereket, hogy legalább ezt az egy vonatot engedjék
be a fovárosba, de egyszerre l1.atszázvasutas szaladt a
vonat elé s kiáltott a mozdony vezetoje, Menesdorfer felé,
hogy szálljon le a vonatról.
Menesdorfer mozdonyvezeto le is szállt a vonatról s az
állomásfonök elé állott.
- Fonök ur - szólott - rendelkezésére állok.
- Szálljon föl a mozdonyra s inditsa el a vonatot - szólt a
fónök.
Egy Kis new rendórellenór szintén igyekezett békiteni az
embereket s Grósz foellenor is, akit miután az állomásfonök bejelentette a sztrájk kitörését, a Dunabalparti
üzletvezetoség küldött ki apályaudvarra.
Turchányi, a mozgalom egyik vezére, fölkapaszkodott a
mozdonyra s onnan mondott bészédet avasutasokhoz; o
is arra kérte a vasutasokat, hogy engedjék be a vonatot
Budapestre,

mert neki is be kell mennie,

-a

demokrata

körben fontos értekezlet lesz s neki ott kell lennie.
Fölszállott a mozdonyra Menesdorfer is, hogy elinditsa a
vonatot, - s ekkor drámai jelenet következett. A vasutasok
a vonat elé rohantak slefeküdtek a sinekre. El voltak
tökélve, hogy a vonatot csak testükön keresztül engedik
elindulni.
S nyomban hozzáláttak a többi vonatok megállitásához
is. Néhányan a karjelzóket tilosra állitották, hogy a következo vonatok be ne mehessenek a pályaudvarba, a
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középponti tornyot pedig a város felé besötétitették, ami
annyit jelent, hogy vége a szolgálatnak.
Egy Druckner new hivatalnokot, aki szolgálatban volt és
piros karszalagot viselt, agyonütéssei fenyegettek, ha nem
teszi le a piros szalagot, annak jeléül, hogy o is abban
hagyja a szolgálatot.
Többen bementek a hivatalos helyiségekbe s ott az összes
lámpásokat eloltották, a tisztviselóket pedig, akik elég
mérsékelt kedvben voltak, kituszkolták a hivatalokból.
Ez alatt megérkezett volna Nagymaros felol a 125. számu
vonat is, de ennek a vonatnak már a megelozo állomásra
távirati jelzést küldtek, hogy álljon meg. Rövid ido mulva
már összetorlódtak a vonatok künn a vonalon, ahol e
miatt kénytelenek voltak egymásután megállni.
Valakinek hirtelen eszébe jutott, hogy táviratot kell küldeni Érsekujvárra, mert onnan azonnal lehet értesiteni az
eseményekról az összes üzletvezetóségeket. El is küldték
azonnal a következó táviratot.
"Érsekujvár körözze le az összes vonalaknak, hogy Rákosrendezón kiütött a sztrájk, megállt a vonat s a felbószült
személyzet elotte áll. Nem dolgoznak. Rendoröket
visznek ki, de ezek se tudják a vonatot behozni." Ezalatt
Budapestról a nyugati pályaudvar táviratban kérdezte a
rákosi állomástól, hogy miért nem érkeznek a vonatok,
mi történt velük? Azonnal visszaérkezett a válasz: kiütött
a sztrájk. Erre a nyugott pályaudvar személyzetének nagy
része is elindult Rákos felé, a sztrájkolókhoz.
A rákosi állomáson igen nagy volt a zsibongás. Buzditásokban és dühös kifakadásokban törtek ki az emberek.
Egyszerre csak megszólalt a jelzoharang.
1
1---..
Ez a hetes számu jelzés, amelyet mikor meghallottak a
vasutasok: egetveró éljenzésben törtek ki. Ez a jelzés
annyit jelent:
Minden vonat megállitandó.
Ez a ielzés szólt a rákos-marheggi, párkány-nánai, lévai,
érsekujvári, privigyei, galántai, zsolnai, dévény- ujfalusi,
morvavölgyi és szakolczai vonalokon minden vonatnak.
A rákosi-pálya udvarra a környékból ekkorra már óriási
sokaság gyült össze s pokoli zsivajban várta a
feileményeket.
Eloltották a váltóknál a jelzó lámpásokat is, amelyek
nélkül még csak tolatni sem lehet, és igy lehetetlenné vált
minden forgalom.
A vasutasok tömege folyton együtt maradt s egyesek
panaszaikkal növelték az összességnek elkeseredését.
Különösen az altisztek panaszkodtak, hogy a sokféle
levonás után hónaponként alig 25 frt maradt nekik s egy
öt gyermekes családapa elmondotta, hogy két gyermeke
az iskolában egy év alatt 150 napot mulasztott, mert nem
volt ruhája, amiben iskolába mehetett volna.
A sztrájk kitörésének kronológikus sorrendje a következó:
.
Este 8 óra 15 perczkor a rákosi-rendezo állomáson kimondottak a sztrájkot; 9 óra 50 perczkor megadták a
jeleket a vonatoknak, hogy álljanak meg a nyilt pályán.
Tiz órakor a miskolczi zágráb fiumei, zsolnai és temesvári
vonalról jelentették, hogy a vonatok megállottak.
Fiuméból 200 vasuti alkalmazott, legnagyobb rész altiszt
és szolga elindult, hogy Budapestre utazzék a 20-iki
országos nagygyülésre. Valamennyien jegy nékül ültek
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fOllacxóhatl11í6ZágráboahmégyezedCipyi vasuti ,alkalma.:
zott várta a vonatótr!1aID~~[ar,ramgtat,ol,1ogy:"3.i'ottani!
üzl~li'V'ezetCiség
~pre;atál tap;<;;Jz6
"'asutasokri$'$ztrájlkolnak~:
Kaip.Qsv:árra')Ja~~!y~z)l
é1itesitéstJ,~js;üldte;'
Budapestrol Gaz'
igazgatóság,) Qg~ ~zá1lilpákrles a,JwgnatróJ;,mil1dazókatí'ii
akik jegy nélkül utaznak A vonat az éj)fdlxamán:mégis
Badaflestrel.érkezetbgi'."a~tasokkal,"együtt'J
K~s'ÓIDblJ1náswbnqlakiól(dsc
jelentettékl;!' forgal0mlimeg~
swntetését sestt tizen~gy óráig ,asuÍ"ánra~ZimonyLvonal~
ró1mern érkezett' ibircarMonatpk:megállásáról.
AIMasutbsztrajk,[kW:>résé(óh
érkezett még hir Brassóból is.
Braás.óbóILesteriímÍrgnemdli1.ditottakvo@tot'. Este nyolcz
óra !utJán11láh;alcköv.etkezQ
vonalokon szünetelt a sztrájk
miatt a fotgaikgnw Budapest - Marchegg, Budapest Veix,zi6'rovar,)ih.idape~L,",
Zsolna, Budapest-Szeged, Lajosmizse;;]i3udapesUKörvasut.
A=tZéglédi.állömáaró,ba(sztrájkbizottságnak azt jelentették,
hogy csak a tehervonatokat nem indítják, a személyvonatokok:öil~J.5:edésétuazonban fentartják Erre a sztrájkbiz@ttság.<áfziJ
felelte;Hhogy a személyközlekedés fentartása
v~iédelme§ volna, mert könnyen megtörténhetnék,
h(jgy;:iJvOroatQkarlkiugratják a sinek közül. Erre aztán a
czegléooáll<Í>másis hozzájárult a forgalom teljes megszünte,téséhez!
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Küimialvonalokom! a mozdonyvezetók, amint meghall ották~af1Vh;zjelet,azonnal tisztában voltak vele, hogy ez a
sztrájk kitörését jelenti néhányan az utasok iránt való
udvariasSágból megtették azt, hogy a vonatot bevitték a
legközelebbi állomásra, sokan azonban a nyílt pályán
állottak meg, a hol vesztegeltek az utasok
..-.A Budapest-Zimonyi vonatról éjfélig nem érkezett válasz,
a forgalom azonban ezen a vonalon is megszünt, mert
csakhamar bekövetkezett a torlódás, miután egy-egy
állomásra egyszerre csak egy vonatot engedhettek be.
A rákosi pályaudvarra érkezett jelentések szerint a Konstantinápoly-párisi expreszvonat Budapest-Ferenczvárosban, a páris-konstantinápolyi expresszvonat PárkányNánán veszte ge It. A Budapest - berlini gyorstehervonat
(postavonat);Kóbányán rekedt meg. Rákospalotán volt a
125. számu nagymarosi és a 107. számu bécsi, 105. számu
berlini gyorsvonat sa 129. számu nagymarosi személyv~tNA rákospalotai 165. számu omnibuszvonat a rákosi
áltömáson volt. Rákospalotán az utazó közönseget a
vasutasok leszállították a vonatról s jegyet váltottak nekik
a villamosra, hogy feljöhessenek Budapestre.
Éjjel katonaság vonult ki a budapesti pályaudvarokra, a
raktárak védelmére. A rákosi-rendezó pályaudvar raktárát
is katonaság órizte, valamint az ország nagyobb állomásain is ilyen intézkedés történt.
Hogy a sztrájkoló altisztek még ebben a zavaros világban
sem veszi tették el a lélekjelenlétüket, bizonyit ja a követkézó eset: a rákosi-rendezó pályaudvaron van egy robbanó anyaggal telt kocsi. Egy altiszt helyezett oda egy
rendórt s kérte, hogy maradjon ott, hogy katasztrófa ne
történjék.
M~gkérdezték a sztrájkolókat, hogy ha véletlenül udvari
vi(!)Íhat
ment volna az este a pályán, vajjon azt is megállitották volna-e?

.

-JNem, mi sokkal jobban szeretji.ik a királyunkat, semhogy
kellemetlenséget okoztunk volna neki.
.lbj!
(folytaUuk)
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MOSZ
KUPA
C CSOPORT
Salgótarján-Ferencváros
Ferencváros-Füzesabony
Kiskunhalas-Békéscsaba
Salgótarján-Füzesabony
Ferencváros-Békéscsaba
Salgótarján-Kisku nhalas
Zalaegerszeg-Füzesabony
Békéscsaba-Zalaegerszeg
Zalaegerszeg-Kiskunhalas
Salgótarján-Zalaegerszeg
Kiskunhalas-Ferencváros
Füzesabony-Békéscsaba
Ferencváros-Zalaegerszeg
Füzesabony-Kiskunhalas
Salgótarján-Békéscsaba

3: 1
2:1
4:0
8:3
0:3
1:1
0:5
7:0
0:11
11:1
4:0
0:0
2:0
0:2
5:1

*

D CSOPORT
Az 1998/99. évi sorsolásnak megfelel6en a O
csoport megtartotta az 6szi fordulót. Pápai kollégák
vállalták a rendezést október 9-1O.-én. Az id6járás
segítette a rendez6ket, hisz mind a két nap füves
pályán jó id6be tudták lejátszani a mérk6zést a
csapatok.

1. Szombathely

2. Sopron
3. Bp. Keleti
4. Pápa
5. Tapolca
6. Szerencs

15
9
9
6
3
3

pont
pont
pont
pont
pont
pont

18:3
17:6
14:14
11:16
11:15
6:23

A tavaszi fordu ló megrendezésér61 kés6bb döntenek a csapatok.
Horváth György
területi ügyviv6
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(

TASELl..ÁTó
,

,

GARANCIAT VALLALUNK
,
,
KENYELMEREI

MÁV DEBRECENI JÁRMUJAVíTÓ KFT

Vegye igénybe
a MÁv Utasellátó Rt.

4034 DEBRECEN, FARAKTÁR ÚT 67.
Telefon: 36-52/450-240
Telefax: 36-52/314-725

étkezo-, fekvo- vagy
hálókocsijait!

VÁLLALKOZUNK:

TASELl..ÁTó
,

,

,

.
..

..

MEG?

Rendezvény-szolgálat
vendéglátás biztosítása fogadásokon,
üzleti találkozókon és egyéb vállalati
összejöveteleken,
akár több száz fo részére is,

a kívánt étkezés biztosításával,

,

A Keleti pályaudvaron a 13. vágánnyal szemben
. bel- és külföldi utak

.
.

javítására, továbbá:

- gázszáll

ító tartálykocsik

- vegyipari terméket (savat, lúgot)
szállító tartálykocsik
- élelmiszer-ipari terméket
szállító tartálykocsik

U-TOURS UTAZASI IRODA

.

- ilyen típusú tartálykocsik gyártására,
\

különvonat szolgálat bel- és külföldre

TASELl..ÁTó

.

- saját tulajdonú, túlnyomás nélküli
folyékony anyagok (ásványolaj, gázolaj,
benzin és származékaik)
szállítására alkalmas vasúti tartálykocsijaink
bérbeadására,

,

ES MIT KINALUNK

)

teljesköru programszervezés
telefon és fax: 343-0273
vasúti telefon: 23-19

-

Pályaudvari trans7,fer RAILBUS
telefon: 353-27-22, fax: 353-21 -87

TASELl..ÁTó
50 ÉVE
A KELLEMES UTAZÁS TITKA
Budapest,

J1?res Pálné

u. 9.

- nyitott és különleges kialakítású
teherkocsik futó és fovizsga
javítási munkáinak elvégzésére,

- mobil

tartályok belSO tisztítására

(károsanyag elhelyezéssei),

- tartály test

gyártás és az ezzel összefüggo

munkák, pl.: tartálytest hoszigetelés, valamint

- lakatos,

hideg- és meleg-megmunkálási

tevékenység (esztergályozás, marás,
gyalulás, gépi és kézi tuzikovácsolás,
sajtolás, lemezdarabolás stb.) végzésére.
VÁRJUK SZíVES ÉRDEKLODÉSÜKET
A FENTI CíMEN SZEMÉLYESEN
VAGY TELEFAXON!

(

)

Fax: 318-8099, TeL: 317-3284

MÁV DEBRECENI JÁRMUJAVíTÓ KFT

HIRDETÉS* HIRDETÉS* HIRDETÉS* HIRDETÉS
* HIRDETÉS
* HIRDETÉS* HIRDETÉS* HIRDETÉS

16

1998.

Mozdonyvezet6k Lapja

december

"

Megkezd6dtek a bértárgyalások. A Mozdonyvezet6k Szakszervezete még idoben jelezte, hogy
nem kedvez a tárgyalások feltételei nek, ha nagyon rövid
ido áll rendelkezésére a ml){'}káltatónak és a szakszervezeteknek a jövo évi béremelés és
kollektív szerzodés egyezte.
tési ügyeiben. Késlekedik a kormány is, mert
csúszik a jövo évi költségvetés tárgyalása és
egyébként is elfogadhatatlan bérdiktátumokkal

kísérletezik. AMOSZvezeto testületei felkészültek
a tárgyalásra. Arossz feltételek és a Nt-ivRt. eddig
megismert bérajánlata fokozhatja a tárgyalások légkörének feszültségét. A mozdonyvezeto kollégák és érdekképviseletük ezek ellenére
higgadt, de határozott magatartásra készül a következo hetek -feltehetoen sok
nehézséggel járó - egyeztetései re.
Dr. Borsik J.

Tudjuk hány óra van!
Létszám és óraadatok 1998. októberében
Szolgálati
hely

Állomány

Szolg.
óra

Kifizetett
túlóra ,,-"óra

Köt. óra
,

Szolgálati
hely

Állomány

(21 munkanap)
Szolg.
óra

Kifizetett
túlóra ,,-"óra

Köt. óra

Bp. Ferencv.

323

43 826
172

1689
7

354
1

164

Békéscsaba

164

23 194
170

499
4

154
1

164

Bp. Északi

232

33 062
171

1136
6

393
2

164

Szentes

217

32 340
171

1254
7

194
1

166

Szolnok

308

42 624
172

874
4

466
2

168

Pécs

236

32 736
167

337
2

513
3

164

Sz.fehérvár

404

57 404
172

1175
4

95
O

167

Dombóvár

238

34 356
170

449
2

974
5

164

39

4925
167

82
3

29
1

164

Nagykanizsa

184

23 626
155

O
O

2999
20

164

Gyór

254

36 589
170

788
4

119
1

164

Szombathely

206

27 702
169

57
O

1303
8

171

Hatvan

121

17 696
176

733
7

12
O

167

Celldömölk

190

28 255
178

599
4

313
2

171

5

704
162

O
O

6
1

164

Zalaegerszeg

88

11 749
166

2
O

610
9

171

Miskolc

477

65 907
164

321
1

2880
7

165

Záhony

143

17 589
164

54
1

127
1

164

Debrecen

355

51 916
172

396
1

1515
5

172

B.gyarmat

59

8701
167

O
O

O
O

164

Nyíregyháza

227

32 980
181

2096
11

137
1

164

Vésztó

50

7002
167

94
2

29
1

164

Szeged

216

31 774
173

1540
8

366
2

164

Hálózat

4735

666 657
170

14176 13586
4
3

166

Bp. Déli

Bp. Nyugati

.
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