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MOZDONYVEZETOK
keretdnbeliil rendezte
mintegy400 f6s rendkiviiliktilddttkdzgydlds
a BEIG konferenciatermdben,
Szakszervezetiink
KURT
SILVESTRI6r
krizott
Kiilfdldi
vend6geink
tidvozdlhetttik
napot.
megels6alkalommala hagyomdnyteremtd
vontatdsi
meghivdsakdnt
a
szabadkai
Kiskunhalasi
tagcsoport
vezet6s6vel
az osztrlk deleg6ci6t,valaminta MOSZ
deleg6ci6j6t.
f6ndksdgszakszervezeti
balesettcirt6nt
Areggeli6dkbansrilyosszembemenesztdses
zav,artamegazelkdpzeltmenetrendet.
esemdny
Sajndlatos
'
voltak.
a GYSEVvonaliin,amelynekhal4los6ssdrtilt4ldozata
egypercesn6mafeldlldssalfejezteki r6szvdt6t.
A kiilddttkOzgydlds
ilr 6sSikldsCsabailr, a GYSEVmriszakivezdngazgat6-heAz esem6nymiattdr. Berdnyildnos elntik-vezdrigazgatd
lyettesenemtudottmegjelenni.
hogyEurdp6banezen
s hangsrilyozta,
a tOrtdnelmi
eldzmdnyeketvinolt,
SiposJ6zsef,a MOSZ elndkebevezetdjdben
formdj6ban.
eml6kezikktl6nf6lerendezvdnyek
a naponmintegy100000 mozdonyvezet6
Ber6nyirir iizenet6t,s felolvastaaz iidv0zl6besz6det.
tolm6csolta
J6zsaKdroly,a GYSEV fdoszti4lyvezetdje
infrasfuktrirav6rhat6
figyelemre
m6lt6el6adr4st
azeur6paikdzlekeddsi
Eztkcivet6en
dr.LotzKdrolyminiszterrir tartott
alakuldsdr6l.
6l6ad6ssalvdzoltaa magyarvas'ft el6tt 6116
Rig6 Zoltdn tlr, a MAY Rt. vezlrigazgat6javetitdsselegybekOtott
l6p6seket.
feladatokat,a vdrhat6folyamatokat,s a sziiksdges
dr.BorsikJdnosrtr, aMOSZtigyvezet6alelntlkemondtael, majd z{tttbofiGkbanfltadta
A kiildottkdzgyfldszfuszavdt
a MOSZ 1996-nvonatkozdb€rjavaslat6t.
a MAV vezet6j6nek
zajlotta megjelent6rdekl6d6fjsdgi,r6kkal.
Az esemdnyutdnsajt6beszllgetds
SiposJ6zsef

Dr. Ber6nyi Jinos a GYSEV Rt. elndk'vezerlgazgat6ia
UNNEPI KOSZONTOJE
f/sztelt Minszter Uc Vezdrigazgatd
Ur; liszle/t Mozdonyvezetd urak,
kedvesKo/ldgiirmds Bardtaim/
Megtiszte/Qde emel/ett fdlda/mas
feladatkdntfutottnekemez a /ehet6sdg, hogy elsdkdntszdlhatokonokhtiz. A kisebb testvdr.a GYSEVRt
vezet6l?kdntszeretettel6s - nem a
formdhsuduarnssdg mondatla ve/em - flszinte becsti/Asselkoszondrtdkestagjait
tcima uasutascsa/dd
a mozdonyvezetdket
A magdndleteta szolgdlatnakmindenkora/drendeld d/dozatot6s fegye/met pontossdgotktivetel5 uasutasmunkakdrokkoztil midrta mozdonyvezet66 az egyik/egfontosabQ
mi ad neki - az egydbkdntegyenl'ogi csa/ddtagokkozott b - megki-

/onboztetettfigyelmet.Alrghaa fiigyerekekgyakori dlma:,,mozdonyvezetd/eszeklSokkalinkdbbegyetlen szdua/ kifepzhetd de ta/dn a
legtobbetie/entd fogalom,momentum, a felelfissdg. Mdgpedigolyan
ktizvetlen,mdsra dt nem hdrithafti
fele/flssdg amely i/yen fokon, enynyrre drrekt m6don nem nyrludnu/
meg md-cmunkakdrdkben.A fele/6ssdgr6/gondo/koduasporthasonlat/ut az embereszdbe:Aidgkorong
mdrkdzdsek kezddse e/6tl ualamennyicsapatlagkrirbekorcsolyiizza, ilt616uelmegtitdgetia kapust Ez
a bEa/om nyilvdnua/dana fe/e/6ssdgneksz6/:a kapusmdgottnemd//
senki, aki 1?vfthatna,segilhetnq
esetlegeshibiil?,gtil.

Termdszetesen egdszen miis
hasonsil/yal kovetkezmdnyekke/,
mozuasiton
be/til
a
/6 a helyzeta
donyvezetdkke/6s forga/miszo/gdlattevdkkel,bdra baleset 6s zokkendmentesforgaloma csapat te/1?s
nydnak megbizhatd,
.1dtdkosdllomd
jd nunkiiliit5/ 6s ezek egytiltm{koddsdtfilftigg, tehiit ua/amennyifontos 6s n6/kti/ozhetetlen.
Nem kdtsdges azonban,hogy egy
/5/ kdpzett, rutinos, koncentrdfuS
mozdonyvezetdegy eset/egesm[szaki hiba vagy egy tdves ud/nii//itdst is adolt esetbenkonrgd/nik6pes, e/hdrithatl?a katasztrdat.Az 6
mu/asztdsa
figye/met/ensdge,
azonbanvdgzeteslehet
(fo/ytatdsa 2. o/dalon)
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Kedves Ko//dgiik, a fe/eldssdgnek
uanegysz4lesebQorszdgosvonat
kozdsa c. Olykor hallani - ktilrinctsen rgy1sszel 6v u6gee/dtt-, hogy
a mozdonyvezetdk kdpesekmegbdnitania uasutats ezenkeresztti/az
-tdrsada/mi 6/etdt
orszdg gazdasiigtruakisdgotteA
nyers
vdrkeringdsdt.
kmtveez termdszetesenrgaz,p6lda
is uoltrdl
A fe/e/6ssdgtehdl r'/yentekntetben
s 6ru6nyesi/. Hadd szdgezzem/e
mndldrt:rdgimonddsszernla munkds megdrdemlibCr6t.Jogosrgdny,
hogy az tit/agon felti/i ntenzitdsi,
kleme/tfe/e/dss6gge/
ldrd munkd4rt
tisztessdges meg6lhet6s iusson.
Ugy gondolom,a mozdonyvezetdk
tdrsada/mamindeddig magasfoki
szeruezettsdgr6/ ds drdek4rudnyesltdkdpessdgrfi/tett tanisiigol s ez
@yuanrend/dn.
Bhom okka/abban,hogy a ud//a/ati
6s kormdnyzatierdfeszitdseka jda fezan kompromisszumkdszsdg,
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kdpes Mindebb6/krivetkezdencsak azok
/e/6ssdg-6s kotelessdgdrzet,
lesz toudbbra s ilTateremteni6s a vasittdrsasdgoklesznek hosszi
megdn2niaz igdnyek ds /ehet6s6- tdvon is 6/etkdpesek,me/yekszo/gii/tatiisi szin vona/a, tarifaszint1e
gek egyensi/yiit
VdgU/a fele/flssdgegy mdg szdle- versenykdpes marad. Termds megha/adi szetesen ntindez fokozolt kdrete/sebh az orszzighatdt'ait
osszefilggdsdreszeretndk rciuiden mdnyeketd//ita magyaruasutake/d
uta/ni.Magyarorszdg
1diton ha/adaz mIszaktlag6s a szem6/y d//omdny
eurdpaiintegrdcn /e/d, nyi/udnua/o, kdpzettsdgdben, felfogdsdban,
hogya fo/yamatskerdneke/6fe/tdte- nye/uismeretdbenmegiii/t5 uasit/q de az egysdgesEur6palbikai 6r- 1?inknak/ehetcsakesdlyea srkere.
te/embenuelt fd kotdszoveteis, az Ta/dnmi ezt a GYSEV-n6/egypicit
integrdltkrizlekeddsirenrJszetmely- krize/ebbr6/drzdke//tik,i//etve mdr
e/e- tapaszta[uk. Ki/ondsen d// ez a
nekhosszitdvonis meghatdrozd
mozdonyvezeiSkre,akiA'korszer(
me marada uasithiikizat.
Az egyesild eurdpaipnc Ajhe/yze- technikai fe/kiszti/tsdggel b6vU/6
tet teremta uasiti, rlletvekombind/t szakmaids d/ta/dnosismeretekkel
fuuarozdsds igy a nemzetivasutak megfe/eldnye/vtuddssa/jogga/ reszdmdrais. Be/4thatdtdv/atbanaz md/hetnekho-<sztitdvon s megbeegyes orszdgok uasittdrsasdgai csti/t munkdl 6s meg6/hetdst.
versenyhelyzetre kdnyszeni/nek
mds uasuakkalszembena nemzeli E gondo/atokka/koszontom Mozuasithd/1zatrais, termdszetesena donyvezet6hket, kiudnok tarta/mas,
versenyegyitta/ ij /ehet6sAgeket, hasznos iandcs:kozdst,a tovebbi
munkdhozpedigid eg6szsdget.
b6vti/6/t,.'arpncotisie/ent.

Dr. LotzKdroty fir KHVM miniszterELOADASA
A I I A G Y AVRA S I JKT6I Z L E K E D E S

an6l,hogymitielent
az
mesdlhetn6nek
szemdlyes
6lmdnyk6nl
0nriksokat
milyen
ndlkiiliizhetelakaddly
ndlktilidthaladds
a hatdrokon,
dllalam
emlltett
vasUttdrs'as6gok
kiiziitt.Ez
a munkatdrsak,
a kUl6nb0z6
lena j6 kapcsolat
egyaztisjelenli,
hogynagyon
er6sen
l0ggtink
egymdsl6l,
termdszetesen
Anyoknalt
szemdlyvonaloknak
6sa tehetszdllilm
mdsra
vagyunk
ulalva..A

Vend6geink!
Tisztelt
K e d v eM
s o z d o n v v e zVeats6u t aKso l 1 6 o i k !
meg,liogysokszeretettel
kdszdntsem
0niiketa Magyar
Kor.
Engedi6k
azazmindenkinek
a maEa
dsbiztonsdgban
megkell6rkezni0k,
tdrca6slerm6szelesen
nev6ben
isezen
a ponlosan
a Kdzleked6si
a magam
mdny,
szo196.
kellmunkdjdt
v6geznie.
Egymozdonyvere16
teriilelen
hb16ssdggel
taldlkoz6n,
buddfesti
menedzserek
lgyszofosan
szorosan
kapcsol6dik
kapcsolodik
a vasuti
vasdti
f6rumdnak
soros lalban
latban
v6gzett
munkdB
munkaF
a CEMT,azeuqppai
ktizlekedCsi
miniszterek
SzeretnCm
tdrcdk,
illetvea kontinens
ktizleke.
kereszt0l
a kiizlekeddsi
0niikel,6samagam
I gy tekinlem
rdvid tevdkenysdg6n
iskiisziinteni
rdszdr6l
elndkek6nl
Ennek
atev6kenysdgnek
amegval6koordindl6
vezet6k
munkaiChoz.
azEu16pai
Mozdonyvezet6k
lanCcskozdsdn,
minlazeu16pai d6sdt
rdszvdlelem
pitbeszdd
ndlktil.
Ezt
a tapasztalatcsere,
tapasztalatcsere,
azdlland{
az
dllandC
va16
taldikozdst,sitdsa
sitdsa
elkdpplheletlen
elkdpplheletlen
kolldgdkkal
vas0tikfizleked6s
itiv6iidrtmunkdlkodd
taldlkoz6nk
taldlkoz6nt
ir
is.
raz0nrik,
0ntik,illetve
a mibudapesli
mibudapesti
tetUleldn
mindelviselhetetlenebb
helyzet
megoldd. szorgarF
szolqdlia
szolgiilja
szdllitds
akika krjzriti
, k r i l r i n b 61z669 i 6ekl t d 1t 6u l a j d o n s d g oi ks k a l
E u r d pm
Eurdpa
a o z g d s bvaannA
a kulcsszerep16i.
sdnak
. z6viizedes
he
a l a d n aakz e g -yys'6s g6 eg setsiflre6i ls6 sA
m d s - im
n 6sse b e s s 6 g g
sU r a i m ! ,
Hdlgye6
im
l b.
gikeriilt
, k a e 1 6 g a z d d l kkot idl tdi ns b
i s 6 gpeokn e
ismereteikel
elmd- t e c h n o 1 6 gs izaei ,r v e z dmsui n
a Magyar
Allamvasulakr6f
megl6v6
Remdlem
ee
r 6kt e l i e sV
en
a .na, h oal
az0niiktapasztalataival.
lgytisszevel- b e na ze g y s 6 g e s 0flodlsyia m a t bj ealne n t k e z n
6srisszehasonlithatldk
lytteniiik
gyakor- n a pgi y a k o r liaell e nal ize 1 6 r e nndo6r m em
l , i gm 6 s1 6 g i 6 k bpauns z t e n
a konlinens
megl6v6
helyzetet
mdsotszdgaiban
hetika magyar
a iiiv6beni
tervekkel.
Magyarorszdg
ebb6la szemponlb6lo v o k e r evsd l t o z d s o ksk6atlv. a l s d o k e z e l dl se sheelct s a km e q t e nanzi
laltal,illetve
az
fe'ler6se
6rdek6ben.
A vas0titivtije,
a i6vOberii
egysdg
van Eur6pdban,
Ugykella kdzleked6s,
a vasft dtsO
topOsetet
helyzelben
specidlis
perspektivdk
megdtik
azer6leszlt6sekel.
d116
azonban
modernizdci6jdl
vdgrehajtanunk,
hogyekiizben
megkell el6tte
kiirnyezelbardt
peri6dusdt
6tdl6vas0ti
tdrsasdgok
is a biztos
az orszdg6tidrhatdsdgCt
biztostt6
ktizrilfejlesztest
is. Ezta l,ii9a viils6gkizel6s
val6sltani
iiiv6
elk6tehogya jdlk6pzett
5sszakmai
abban
az6rlelemben,
megval6sltdsuk
tisszehangoldsdt
szolgdlia
a tdrca lektitelezettei
kett6s
cdlt,dsf6kCnt
perspektivdl
Tehdt
kivdnnak
ny0ilani.
bk6alkalmazoltainak
ktizleked6si
6sktizleked6spolitikai
koncepci6;Az
el6bbi lezettsdggel
6llalkidolgozott
illetve alapoz"
am,eaza tdrsasdg,
hanem
szdmdra
klnCl
kiil6nbtiz6
lehet6sdgeket.
Azut6bbi,a
kOzleke- nem
a kormdny
"rjjra
pediga lehelsdges
sa l k a l m a z o t 6
ta
piirtaav i i l s d g o
i ds6 s z a k bA
aM
n ,A V
akormdny
dllal l y i ka"le6pit",
s z a k m a iel ar 6
g"tijra6pil',
koncepci6
fejleszl6sek
kiiztil,
ddspolitikai
qzokal
ahola j6lkdpzell
mozdonyvezektivetni
a pdl{dkat,
dolgozza
ki 16szlelesen.
AzdrtlCttam
sziiksdgesnek
mindket. nemkivdnja
kivdlasztottat
a fejltiddsben,
el,Enis6sa MAVRt.vezet6i
is hisz0nk
6sakrizlekedCspolitikai
koncepcidnak
isakidolgoz6sdl,
t6ketbocsdtottak
t6nek,a
kiizleked6si
inlrastruktfra,
. u n k a e r 6 g a z d d l ksol rdailids gi ki ae l lh, o g yk i e g d hatdkony
ds fgyvasdlleilesztds
nemegy-kdl
6v a m e g t i j u l d s bEazanm
merligazdn
a racionalizilis,
a piacfelkutatds,
isriigziteni.
szriljrin
a lechno169iai
egyszerUsil6s,
meg.Sziiksdges
tehdtazalapelvekel
alatlva16sf$at6
i l ,l e t v e a z a za m e g f i u l dt es n d e n c i i i vEafle. l a d a l omke g o l d das al e s z a k a d d s t
i l e g g y 6 z 6 d 6 sheomg,ya m a iE u r 6 p 6 b a nv a s f tm e gjIi t d s d n
i u n k d l k on
a konvert6l.
meg6sa felzdrk6zdst,
azazazegysdgesiilist
t d r n y e r 6 sgtoi nn d o l k o d
6n
sm
de
nm
i c s u p dkn6 z l e k e dei sl ki i i . akad{lyozza
A modern
termCszetbardt
vas0tnemcsak
kiivetel- hat6sdool
e16sfti.
lelezells6get
ielent.
gdk!
Kolld
infrastukt[rdban,
hanem
egyIj nyomvonal
m6nya kiizlekeddsi
ielkdpe Kedvesj6kmeg,hogya mindennapiprobldm
dinkr6l,
a kiizeljiivtiben
I j szerz6ddst
k0lni6letfel- Mostenged
is,amelynek
menl6n
a lermdszetlel
kivdnunk
a magyar
vas0t
illd leladalokrdl
sz6ljak,
mikrjzben
ulalnilogok
Csmegtartdsa
6rdek6ben.
el6ttiink
ldteleink
iavitiisa
prob16miira
gaiinleg1616
is.
ezel6tt
kialakull
bdz6nemzetekvas(ttdrsasd
haldsdak,
dsszekiilik dvtizedekkel
A kriliin
- az orszdgli]ldraizi
helyzele
6s geopolitikai
A vasutak
vasfthdl6zat
6sa 16gi6kal.
6sszekiithel6s6ge,
ugyanolyan A magyar
azorszdgokal
ttilthelbe az eur6pai
lontosszerepet
a kdzleked6sbizlonsdg,
illetve
a kiizle. adoltsdgai
r6v6n- k0ltin6sen
fontos,
minla jogharmonizdci6,
teremthel
hiszenmintegy
lordit6korongk6nt
folyamalokban,
k e d 6 ssiz a b d l y ko6k r d 6 s k i iE
r eu.r 6 peal i n d uel lg yn a g y o bgba z d a s d g i ,sz6llltdsi
Uni66sKelelilletve
Ddl.Eur6pa
kiiziitt.
azEur6pai
drtelem
bentdrsadalm
i dlelleltdlelbeli
egysdg 6sszekrittetdst
kereskedelm
i,s6tbizonyos
kiivetdtint6sek
6vlizedekben
hozotthibasgazdasdEpolitikai
le16,
Az orszdghaldrok
megszfin6ben
vannak,
azaza kUlrin- Aze16z6
kialakfliisa
strukAllapotti,
elavull
szervezeti
m0szaki
akaddlvtalanul
kellcsatlakozniuk
eqvmdsba.
A vas- kezt6ben
egyrosszdltal6nos
b626inhastruktd16k
nemzet.
lefibt.
melynek
mUktiddsi
zavarai
ntivekv6
ilt ennek
azegysCgnek
aziiiszetart6
ereie6sjelkdpe
t0r6j0vasutat
or6ktilttink,
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v6gbemen6
qazdasdgi
a Magyatorszdgon
ugyanakkot
okoznak.
kdrokat
g korszeiljsftdsCvel
sziiks6gsze'
a gazdasd
hatdsai,
lolyamat
itatakutdli
6tinlettdk
azelmUlt
is stilyosan
kedvez6tlen
den egyUttidr-6
ielens6gek
- ktizdtliik
a volt
els6sotban
A kiils6tCnyez6k
a a vasutal,
6vekberi
- is rendklvUl
hatottak
kedvez6tlentil
dU16
hriborU
terUlet6n
Jucoszldvia
mindpediga ka
ardnya,
minda belldldi,
ldldraizi
helyzet6b6ldruszdlllt6s
MagyarorszCg
ds Cruszdllftdsra.
a visritiszem6lytdrcaokulla nyugat-eur6pai
idrca
MaovarorszAo.6s
ezenbel0la lliizleked6si
kiizleked6si
Magyarorszdg,
d6e,zen
nem6tv6nyesiil.
ebben
azir6nyban
ugyanis
tranzitszerepe
ad6d6
akihaszndlatlan
kapacit6sokra
is0ntiknek,
eur6pai pildlb6l,minimCrmondtam
l6nyleges
hogyilagyarorszdg
vanannak,
tudatdban
A Korm6ny
azta
t{emklvCnluk
klvdnunk
reagdlni.
le6pltdssel
ra,6sezen nemdtgondolatlan
inlrastruktU
a kiizleked6si
egyikalapfeltdtele
csatlakozdsdnak
tellEnd016'
vastila teherszClllt6sok
amelyiket
azosztrdk
dllami hibdtelktivetni,
nyUltott
Ennekiele,hogya vasftnak
beliilavastitfejlesztdse.
jelentett
probldmdt
elboukma meggondolallanul
szdm
Hatalmas
a kiillsdg' sekor.
a tlzszetese.
1995-ben
nyriitottnak
iddnaz1990-ben
tCm
ogatds
de
hiszen
mindenkot,
kikCpzdse,
helyett
di mozdonyvezet6k
ds ezepbeltil csdtottak
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a magasan
v6lsdghelyzetben
illetve
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vasutas
dolg0z6
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felt6tel
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miatt
vanerresz0ks6g.
m6rsdkldse
velzlei6grik
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gazda$dgtalan
kellfeileszleni
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elviselhetellenebb
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Telies
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szervezeli
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kivdnunk
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szdmdra,
kvalifikdlt
kolldg6ik
a maqasan
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lorm6nak,
hogyenneka legmodernebb
Nemv6lellen,
is csatlakozni.
val6loglalkoztatdst
a m6s'munkakdrben
azStcsoporlositdst,
nemcsupdn
a GYSEV
a megval6sltdsdban
szAllitCsnak
id6r6lid6te
eredeti kombindlt
azefiI6nyilottak
dearr6lis qondoskodtak,
looadtdk'el.
i6rl6len,melynek
szdllfl6s
a kombindll
6sosztrdk
ellam.
Ezta formdt,
a magyar
rem6lt tulaidonosa
lgya modernizdci6
is gyakoiolhassrik.
hivataslkat
m6zdonyvezet6i
is el6klvCnkialaklHs6val
dslogisztikai
kiizpontok
termindlok
tirz6,dea szolidariHst korizerU
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Mozdonyvezet6lt
A tbbb mlnt 3OO r€szfiseubelbtt pohftrkdszbntbt
mondott
nAr,lrorr nrs sAtwoR a MAv Rt. elndke
€s
srPos.rOzsgr a MosZ elndke.
A vacsorautfrnmlntega k€tbrds szittwno,lrrsrnrtsort
bthatotr akbzhns€q.
MOZDOMEE nnlnn Jqadtuk TIS\ZTEIETBEU
reTOVE
PRESSERCANONT
akt kffiIdf eVoglaltsdga mintt nem htdott r€szt
DennlabdlnnA mozdonguezetbknek irt lcuel€t az alhbbiakban

ktu6ufrk.

Kfrlfrnkdszhnet a szitusonolnszenE2rta CAI'{ADA
DRYeggtfttesnek€s tiE;v0t'ty xezvEnzenekanse'
zctbrlek, akl a rendezudrE elbk€szilds€ben" Leborryolitdsaban a mozdonguezetbktrdnt uiselt szim&tin okdn igenrugg segits€getadott.
Koizonom a meghivAst!
Nagyon sajnilom, hogy nem lehetek itt. N6hiny sz6ban az 6n
Locomotiv tortenetem a k6vetkez6:
197 |
Amikor m€g volt vonallegy 6s itszill6 is, amikor Che Guavaravolt
a sztlr, amikor Yoko €sLinda mir szErzililtaa Beatlest,ami.korBerger
kopaszon Vietnamba indult, akkor a VII. kertileti Dob u. 46,/8
barxitbeton pinc6i6benegy zenekarpr6bllt €s lemezenekhituliin 1
kis feh6r mozdony b6k6sen ezoft ^z akviriumban 6s irgy hirtik, hogy
Iocomotiv GT.
t972
Izilst nyir.
Kis pesti g6z0s elzakatol szerencs6tprobilni.
Sv6d munkaitgyl hivatalnok megielenik olt6ny6ben.
A zenekar dsszepakol 6s 12 6ritr belttl kitolat Skandiniviib6l.
Munkavilldisi enged6ly n6lkiil t6nyleg nem szabadietszani.
t973
Gyere, gyere ki a hegyoldalba. A Tabinban i6, a VIT-en nem.
t974
A lemez meglelenik Amerikiban. Itthon nem. Jobb is.
A borit6n a mozdony 6ppen t6ri lt a vasfligS6nyt.Turn6 Amerikiban.
Munkavillalisi nincs. Turn6 nincs. Amerikai vponzor telefon6rt nyul.
Tdex i6n. Munkavtllalisi enged€lytk6rem megadni.Henri Kissinger.
t97S
lengyelorszig.
Oribusz, Robur, NDK mrib6r tilEshuzat.Menu 22 Ft 60 lill6r'
1976
Aki a Rolling Stones magazinnak nyilatkozik 6s m6g el is viszi a
kocsijin Miskolcra azt le kell tiltani. Mire Artur hazaibn G6r6gorszigb6l J6zsi elmegy Ameriliba. 10 6v mrilva i6n vissza'
Kis levelet hagy a Dob utcai postalidiban. Irinyelvek a kozos
berendez6stesrv6ries felosztisira.
t977
AZr,rlanlemez j6 nagy siker.
Hozzimk beszill az 6ccs 6s elkezdi lapitolni a szenet.
Mindenki misk6pp lapitol. Dusani6 liit6. A lang a nagy, nem a liist.

CANADA DRY egriittes
1978
lemez betilwa, irj dal. Nem adom fel.
t979
A franc csiniljon lemezt.
1980
A dupla loki.
- Csricsonvagyunk mondja az egyik ftit6.
- Gazdagokleszilnk csillogtatjaa szem6t a kalauz, rigy van.
A zenekarel6v6r kap jogdiiat. 70 li116r(16) lemez. Nagy buli.
l98l
london CBSsrudi6. Jack Bruce a Creamb6l wilharm6nikizik.
Egy este bircsuzkodis kdzben azt mondia: Tudiitok fick6k 6n is
kommunista vagyok. Mire a zenekar makogna valamit befekszik a
Ferririba6s eI...
t982
Az LGT 7\o/o-bana Magyar Hanglemezgyirt6 Villalat 30%-ban az
EMI tulaidoniban van. a zenekarnincs a saiit tulajdoniban.
1983
Az rij lemez anyagi sikere miatt a felszerel6sb5ln6hiny darabot el
kell adni. Errea Szovietuni6bankenil sor. Gosztkoncertvez€rigazgato
igy sz6l. ,,Hatalmasmegtiszteltet6sa IAKAMATYMLGE egytittesnek, hogy v6rakoztathat)aa Moszkvai {iatalokat."
Hatalmasember, hatalmx orszig, hatalmasvodka.
1984
Elenlbl n6lkul.
Az rij lemez nagyon tetszik... a zenekamak.
Ezert fgy.dont, hogy nem osdlk fel, de szUnetel.
t992
Sipi nevf vasutasazt mondja az Andrissy riton. Nem i6 ez igy.
fu milus 14-6n het 6s fel 6v gondolkodis utin az 6reg kismozdony
beloki magit a Nyugati pilyaudvarra 6s m€gegyszerelhiszi, hogy
mi6nk itt I t6r.
Azten boldogan, szomoriran, meghatva vEgleg kitolat. Mi az ami
maradt?A Baritsag,a Mozdonyvezet6k6s talin a Zene.
Szevasztok,i6 mulatist:
Pici bicsi

A rendezu€ngek ango;gi tdmogatdsd€rt kiisziinetet mondunk:
- a Kiizlekeddsi nilcAzrcs{ * vtztiggi Miniszt€riumnak, a IuIAv Rt.-nek,
a GI|ISEYRt.-nek.
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ALE Mv. Munkabizottsdg
iildse1995.jfinius 21-23.
Budapcta
a Hotel Bcnczfrbm iartotta iil6s6t n6mct, olasz,
1995, jfuiw2l-22-23-in
sv6jci, lagyel, bolgdr, szlovdk 6s a magyarkiildiitts6g r6szv6tel6vel a mmkabizottsdg.
Az lllds szakmai cl6k6szit6sc volt az ALE Gzi ehiiks6gi 016&rek. A dszwevdk
kblastlndsm t{j€koZattdk egym6st a ujdt mmka-6lct-b6r 6s vrcidlis k6rtilm&rycir'61.
A ktlldbtts6gek ismertett6k hazdjuk munkav6gzdsre tdrsadalombiztositdsn vonatkoz6
jogrcndszedt, munkasrerzdd€si form{k alkalmaz6*6t (p1. egy6ni, KSZ 6s ffiggel6kei
stb.) €s a munkdltat6vai val6 kapcslattadr{s m6dj6t,
Az lll6s clej6n a bizottsdg megdlipodott a poniokbaifoglalt k6d6sk6tuo.
Atqez(,:d
eln6k Heim Fumm ir k6nc a fclsz6lal6kat r$vid c6lrat6rd vflasok adisdn, a tolm6mldsi neh6z#gckrc €s az id6korl{tozofis{g{n
hivatkoaa. 5z6 mi sz6 ncm volt
ak{mi, amikor u olasz koll6ga Jord{n6 clkczdtc taljdnosm, azt leforditani n6metrc,
n6rnctrfl magyarn, magyan6l sdovdkn, nm bcz€lve pdbesz6dek kialakul{sir6l az
olsszok 6s a sdwdkok kbzittt! Bmyolltotta m6g a hclyzAet, hogSra evdjci, olasz-n6met
tolm{o sem mindig tudta m.g6t n6mcdl meg6rtctri, Igy n6ha n6netr6l-n&nek€ is
fodltani kcll€tt. Ed a fsladatot t6bhnyirc Kr0gcr6ra jcgz6k6nyvveza6
l{tta cl. A fant
crnlltctt okok miatt kise6 vontatottan haladt a mula. A t&mk6r$k u abbbiak:
1, Klk6pz6s:
- Iskolai eldkepzcits6g - sakmai eldkfozats6g
taftalmr - szimul6lorok hasztdlata.

- kik6pz6s iddtadama - struktdrrja -

2. Munkaldo:
- Hcti munkaidd * egy szolg{latban cltdlt$tt mmkaidd (min-mu.) mozdonyon tiil(itt
idd cg5rvolg6latbon mx. - piha6 iddk - ecn bel0l: - lak6son cltdltittt - lak6helym
kiv0l eltiiltiitt Qaktanya) - pihen6 napok kijelol€se, kiaddsa - mmkakdzi szilnetek pld.
cbddsdlnet.
3. Munkakiiriilmdnyek:
- Munkaszerzdd6s 6s m6s munkakitrUkben foghlkoztatds - tdpffnr - 6ves rendes 6c
rsndklv0li szabads{g - munkaid6 kedvczrn6ny - fclmond{si id6k - felmondisi koil6tc
z{sok.
rf Kereset szabf lyoz6s:
- V6gkicl6glt6s alapja - besorol{si alapelvek - cldlfotetes (b6rtarifa 6s b6rt4cl v{ltozds)
- havi {tlagkereset€k - tfi6n{k - helyettesit6si dijak - szabads{g dijudm - cry6b
o6d6kok.

5. Szocltllisbizions{8, a csiikkenamunkak6pesr6gilektovfbbfoglrlkodrttrl hhet&
s6gei:
- Nyugdijfajtik (6regs6gr,rokkantaigi,korkcdvczrn6nykorungcdm6ny)- jtwcdclan
kieg6szlt6cutdsok nyugdijarcknak- v6gkicl6gltesibiztonsd&
6. Jogv6dd€mbelesct{c eErdbmfs escm6nyc6€t6t!
Mint a felsomlt tfnakbr6k bizmyitj{k ok k6rd6srcpr6b{ltrnt vllaszt adti €s vdhszt
kapni a mcSiclcnthtlddttekull, Amak cllcndrc,hogy a vrceonidd ke .str i6 kilol6do[
6em6gaa kdvctdcnis folyt a munka,nomtudtnku 6ssz6 k6d6etmcgtJrgyalni,czckrc
ak6rd6sekrc
avdlasztatagezwcrctck irdsbmk0ldt€&.mcgrz ALE k64mtjlb. Kr{tgcr
61 6s Fuman 6r u ittmi jcryzct'kat 6s a mcgkuld0tt irleoe myagot rqdsz.rcd,k,
fcldolgozt{q mcgklll&4k a trgorsz{gokcln6kcinck6ocl&crjcdik rz ALE &zi oldksagitU6s6n.
Mfr az elsd n&dny k6d6s mcgv{laszol{sautdn tobb Hlld6ttr6g 6rde.kl6d6nrz olarz
koll6gdkt6l,hogy ldrctnc {tigazolni az olaezmozdonyvcrctdkk0rtbc? A valrrzolcb6l
ugyaniskitdnt, hogy az ALE tagonzdgaikilzill u olaezkoll6gdlnrl r murbk6rtllm6
nyeik a lcgjobbak,szocir{lis6sanyagijuuatCsaika lcgmagrsabbsaindck. Ak&6tickbcn ezeka meg{llapit{eokm6ginkfbb megcr6slt6stnycrtck, olyurnyrn, hog m6gaz
ditalunkirigyclt n6nct 6 svdjcikoll6g{k is clismcrtsocl,kicsit irigytcdvo gnbllltal az
olaszkoll6giknak az el6rt vfvm{nyokhoz(nanr€g az olaczmozdonyvczctdrrztrljkoltak) Igaz a bolgdr 6s a lengyel koll6g6k mfu ndlunk ie roeszabbhelyzctbanvannak
elmonddsukszcrint.
Oszess6g€ben
megit6l6scm
wrinta mukabizonsdgi0l6cigcnhaszrc mrnk{tv6gzett"
mindr u eredm6nyeitnyilvdn a Idvolabbij6v6bcn tudjuk haszrocitani,dc ndr az i&i
KSZ €sb6rt!ryyal6mksor{n ie mcgrr6bdljukfclhaszr{lni lz iB .zcrzct trp.saelrtdor
A klildotts6gcktagiaislmond{sutszcrintmgyon mcg voltrk clftcdvc a czcrvcz&ccl6r
a vend6ghtdssal
6-sa micldibbiviszontliitdsnrn6ny6barbfcefznrnk cl cgyrn&t61,
Heiu Furman6r z{rszav{banmcgkdsz6ntca fcgyelrnczct dapa munklt te tov{bbi $
6dekv6dclmi6sszakmaimunkdtkJvdnta tagazcrvczctck
mindcnmozdonyvczctttj&rck.
Ktll6n mcgk6sz6ntcatolmfcsoknaka rcndkivulfinsA6 munldl akil ndlktll I bizoodg
nm nldtavolru clv6gczri a feladatlt"
Kttlbn kttsz6nctct6rdcrnclHrrzdr Ldezl6,rki m6ga vcnd6ght6ifcbdato&cgy r{rc& it
€ll6tta.
Hordth Imrc
teriilcti os|vld0
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MOTlvACl6
MOTOSZKATO
TeriiLletiiigyviv6 kollCgiimhoz hasonl6an, hosszirid6k 6ta k€pviselemszakszervezetiiketaz igazgat6sigi szintfi 6nekezleteken.
Ogy gondolom pClda6rtekfi ez az
egyiittmfik0d6s, melyet ezen a teriileten
a szegediigazgat6T6th Imre ir megtesz
vd6 egyiinmfk6d€s
a szakszevezetekkel
tii6koztatis 6s egy0ttgondolkodis 6rdek€ben.Nem az a szind€kom, hogY most
dszteletkorokhalmazit iriam le, de ezen
egyiittgondolkodis r€szeaz, hogy aktuilis tirgyalisokra az igazgat6 ur mindig
meghivja a hirom reprezenativ szakszervezetteriileti k6pvisel6it is. Az elmirlt id6szakban k6t h6ten beltil k6t
osztdlyvezet6iErtekezletenvolt szerencs€m rGszwenni,s f6leg ezekr6l szeretn€m az olvas6t - a teljess6g igEnye
n6lkiil - tij€koztatni, nem konkr6tumokr6l, mind6sszevezet6i helyzet€rt6kel6sekr6lsz6ln6k n€hiny sz6t.
Az els6 ilyen 6rtekezlet,mely m€lyebb
nyomokat hagyott bennem, a szeptember 30-i osailyvezet6i ertekezletvolt.
Az €nekezletet a beruhizlsi 6s a szervez€siigazgat6unk is megtiszteltekjelenl6tiikkel, s a bemutatkozison tul r6szletes el6adisokat tartottak a j0v6 vasirtjival
kapcsolatban. Az irisvetit6vel liwlnyosabbi tett tiblizatok, magyar6z6szovegek sugalltik, hogy az fionian l6nehozott igazgat6segok(6s fionnan kinevezett igazgat6k) biznak egy jobb vasitt
iov6k6p6ben.
Tobbszor elhangzott, hogy mfik0d6stik
legfontosabbfelt6teleegy timogat6 motivici6s rendszer.Azt mir nem tudom
pontosan, hogy a motivilis sz6 hlnyszor hangzott el beszlmol6iuk alan, de
hogy nem egyszer,sem k6tszer,azbiztos.
Tobbsz0rmegUtotteftilemet, hogy az fj
igazgat6sig irj embereit j6l meg kell
fizetni, hogy a vasirtnakmegtart6 ereie
legyen veliik'szemben.
Durva volna ha elhallgamim, de az is
elhangzott,hogy a vasirmaktobb helyen
a jov6ben vissza kell vonulnia, (szerz6
vomegjegyzese:vonatmegszii'retEsek,
natbedrlsok, hiszen olyan intezkedCsek
t0mkeleg€velszembesiil nap mint nap
az ember, melyb6l an. €rzi minden
j6zanul gondolkod6, hogy c6l a vasirtr6l
val6 leszoktatis: menetrendek, csatlakoz6sok, menetrendszerffsEgek,kocsi ki
nem illitisok stb.). De ezzelpirhuzamosan az irjonnan megalakult igazgat6sigokon sajit stibjuk 6pit6s6hezmotivilt,
megfizetett embereket kell talilniuk.
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Orom volt hallani, hogy a MAv Rt.
likvidtisi gondjai megszfintek, a l6tszimmegtart6 fejlesz6sek ker'tilnek
majd el6t6rbe stb.
Kiss6iivegestekintettelhallgattamv6gig
az el6adist, mivel az volt az 6rz6sem,
hogy a beszimol6t tart6 igazgat6urak
nincsenekigazin tisztibur a vasirthelyzet6vel,s a v€gekendirl6 mindennapos
mrik0rC6siprobl6miikkal, de volt olyan
6rz6semis, hogy ez nem csakbennem
fogalmaz6dottmeg az osailyvezet6i 6rtekezlet alatt. (Tanulni kellene Mityis
kirilyt6l, mert 6 is ilruMban iifta a
vEgeketa p6rn6p k0z0n.)
SzeptemberI l-en riiabb osztilyvezet6i
Ertekezletre voltam hivatalos, ahol az
igazgat6sig els6 fbl6ves controlling
eredm6nyeir6l elk6sziten anyag keriilt
megvitat6sra.
kovet6enderiiLltki, hogy az
Erkez6semet
Crtekezetenism6t vend€g, pontosabban
igazgat6vesz r6szt, nevezetesena strat6.giau,azazdr. Kiss Liszl6 irr.
Az irisos beszimol6 sz6belikieg6szit6je
6s a hozzisz6lisok elhangzlsa utin a
strat6giaiigazgat6frr k6rt sz6t. Kiemelte
az igazgat6sig i6 eredmCnyeitCs egy
kicsit visszafogottan,de dics6r6 szavakkal is illette azokat,maid egy6bdolgok16l is sz6t ejtett. Nehinyat ezekb6l is
id6zn6k, ha nem is sz6 szerint, de 16nyegesebbelemeit kiemelve.
lavultak a tvtAV eredm6nyei 6s ezek az
eredm6nyeka jtiv6ben is tanani fogilk
magukat. (HURRAI)
Fontosnakit6li a motivici6s rrendszer
bevezet6s6t, m6gha ez6rt kemEnyen
meg is kell harcolniaa szakszervezetekkel.
Etikitlannak tartani, ha a szakszervezetek gitolnlk a kifizeteseket(csirnyaszakszervezetek).1996-n be kell indulnia a
motivici6s rendszernek,kiteljesedve,de
en6l fuggetleniil egy-k6th6napon beliil
lehet6s6get kell biztositani az eredm€nyiutalmak kifizet€sere az igazgat6s6gokon.
Miutin a motivici6s rendszerr6ltobbf6lek6ppenmegkozelitetttij 6koztatist
kaptunk (egy6bk6nt nem szerepelta
napirenden a szakszervezeteknem is
k6rt6k), az igazgat6 irr (strat6giai)
nem hiszi, hogy a legfels6bbszakszervezeti vezet6k eddigi elutasit6 magatartesa megegyezik a v6geken l6v6
tiszts6gvisel6kv6lem€szakszervezeti
ny6vel(!l!)
A szakszervezetioldal Or0mmd vette,
hogy a stnt6giai igazgat6 irr iavul6

tendenciikat sorolt fel, s javasoltuk,
hogy ezen javul6 eredm6nyekb6l befolyt osszegekgarantiljik a bErjualom
misodik fel6nek a kifizet6s6t m6g december el6n. (Ez egyes osztilyvezet6i
v6lem6nyekkelis megegyezett.)
A szakszervezetekelmondtik, hogy a
stratEgiaiigazgat6 irr iltal elmondotak
szerintigy igen i6 kondici6kkal kezd6dhetnek meg szeptember 18-in az 6szi
bdrtirgyalisok. (Mire e sorok megielennek, ez kideriil.)
mint strat€A MOSZ kCpviselet6ben,
giai mozdonyvezet6, nem kerulhetem meg azokat a gondokat, melyeket talin n6vrokonom, az iltala vizolt,,r6zsaszin" helyzetb6l kifejtett.
6s
Pl. likviditisi gondok megszrinCse
az eredm6nyjutalom. A motivici6s
k€rdEsek mellett elsiklottunk olyan
,,apr6sigok" felett, hogy tobb helyen
r6szmunkaid6ben dolgoznak 1520 000 Ft-os keresetfiemberek b6rtirll6p6sekmiatt, a g6ppark- a kitolt
- tragikus iliavitisi cillusok miatt
lapotban van, nincsenekalkatr6szek,
pitiiner apr6sigok hiinya miatt (biztosit6kok, izz6k) a mindennapi mfkod6s bizonytalan, s mir l-200 Ftos anyagok beszerz6seis komoly
gondot jelent a ffft6hizaknil.
Nincsenekf6mfihelyi javitisok, a g6pek
nagyjavitisai penzhiinyn val6 hivatkozissal sorban kitol6dnak 6s elmaradnak.
(A ffit6hizaknil el6bb-ut6bb szilaj m6nesek telepit6s6n kell gondolkodni,
hogy egy k6t €v mirlva legyen mivel
elhfzni a vonatokat, hiszen a rnozdonyok zome mir csak rozsdis keritesnek
haszn6lhat6a vontatesi f6noks6gek k6-

rul.)
Furcslllnm az igazgat6 irr (stnt6giai)
felk€r€sEt,hogy a teruleti szakszervezeti
vezet6kmondjik el v€lem€nyiiketa motivici6s rendszerr6l.
Mit virt tisztelt igazgat6 irr? Tdin irgy
gondolta, hogy tertileti ellenv6lernenyeket hall majd, melyeket a drgyal6 szakszervezeti vezet6k orra ali dOrgolhet
maid, hogy ,,Lim, lim kedvesSipos fr,
Gask6rir, Mirkus 0r Onbk nem akarjik
ezt a tok6letes motivici6s rendszert, a
v6geken a tiszts6gvisel6ik meg szinte
kapvakapnak 6rte."
Kezdenek komoly hagyominyai lenni
ennek a aktikinak a vasirton beliil.
fs talin m6g annyit, ami talin szubjektiv
v6lem6ny,ha tovibbra is ez lesza STMTfGIA, akkor rettenetesen agg6dom
mindannyiunk6rt.

Kiss l;isd6
stratf giai mozdonyvezet6
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JiA4fPlf Slniik, 1l)1, lbdlre/L @!
Rem€lem aj6l sikerult nyAri szabads6god utdn, ldpihenten olvasod levelem €s lesz r6L egr lds
fd6d, hogr elgondolkozz aJavaslataimon, melyekkel azALE (AULOKOMOTIVFUHTONOME
RER-GEWERKSCFIAFTEN EUkOzOtti
ROPA) tagszervezetei
jobb egruttmukdd€st, valamint
a szakszervezeteink tagsdga k6zdtti klzvefl enebb kapcsolrattart5.st szeretn€m el6segiteni.
l. Nemzetkdzi
szal<szewezeti
sz6vets€gu nk az ALE folyamatosan bdvul. Jelenleg ttz orsz6tg
mozdonyv uet6 i €rd ekkepviseleti
szewuete a tagja. Biztos vaglok
benne, hogr ez, a szdrn n6hdny
even belul megdupl6z6dik.
Az l,J,-Ehivatalos nyelveJelenleg a
n€met. Ez elfogadhat6 volt akezdett €vekben, de ma m6r egrre
nehezebb egy nyelven boldogulni.
(Magam el6tt ldtom a maS/ar
Mozdonyv uet6k Szakszervezete
IL Kongresszus6t, ahol pl. a lengrel kollega elmondta lengreliil
a besz€det. azt atolmdcsa leforditotta n6metre, ezt pedig a
kongresszusi tolmS.cs forditotta
magrarra.) Milyen lassu ez ig.
lrhet-e ig/ erdemi targ/dast
folytatni? TudJuk azt, hogr milyen neh€z ndmetfil tom6csol6sk6pes koll€g6t talS:lnl, a kuls6
tolmS.csot pedig meg tudJuk-e fizetni? Tal6ln eg/et-kett6t... Es
m€g bentvagrunk az ul€sterem'P6ld6ul
az 6szl, sz6fiai
ben...
dsszeJdvetelen a kulddttek meglatogatnak egr fu1'dhezat, mindenklnek lesz ndmet-nemzetl
tolmdcsa, de csak azza),a bolgar
koll€g6val tudnak beszdbrl, al<inek szavait a bolgdr-n6met tolmdcs forditani fogja. I*sz-e minden bolgdr koilegenak bolgarn6met tolmdcsa? Ugre ez abszurdum.
Tervezgetunk
csereudul6seket
6s m6s tal6lkozokat a koll6gdk
sziurfitra.6t< trogr fognak boldogulni egmrS.ssal?
Nos, enn5rl bevez.etb ut6n engedd meg, hogr a ffgrelmedbe
aJdnfam a mdr t6bb mlnt lfl)
6ve l6tez6,J6l funkclontll6 megoldtLst:
ESZPERANTO.

Ezt annyira kdnnyu a mindennapok szintJ€n megtanulnl, hogr
rl:€,g az olyan specid{is munkarendben dolgoz6k, mint a mozdonyvezetdk, illetve az olyarr leterhelt kollegAk is, mlnt szakszervezeteink eln6kel n€h6ny
honap alatt meg tudJdk tanulni.
A szofiai taldlkozolg persze csak
legfeljebb udv6zl6si szlntJg, de az
azt kdvet6AlE grul6sig m6rbdtran allithatom, hogr tars/ahsi
sztntig is meg lehet tanulni!
Mint ldtod levelem k6tnyehni:
n€met es eszperant6. Rdgtdn
6ssze is hasonlithatod a kett6t.
Ha felkeltetem drdekl6desedet
k6rlek, hogr keresd fel a levelem
vegen mell6kelt cimeken
a) orszS.goseszperantista fdk€pvisel6j €t (f6delegitus6t), illetve
b) a vdrosod eszperantista k€pvisel6j€t.
Egf lev€lnek nem lehet a feladata, hogl mlnden r6szletet bemutasson, de biztos vagrok benne,
hogr a kdrnyezetedben 616 eszperantistdkt6l megkapsz mlnden toviibbi felvil6gosit6.st, illetve segitseget a tanulashoz.
2. Felt€telezem, hogr a Ti szakvenrezeteteknek is van valamllyen rendszeres kladvdnya.
Javaslom:
a) hog legren ennek az nJsignak renszeresen egf -ALE mell6klete". Ebb6l a kollgdk folyamatosan nyomon k6vethetik a
masorszdgi kollegrlk €let€t, probl€mddt, harcalt, annak eredm6nyeit. Ezek ismerete sokkal k6zelebb hozhatJa egrmashoz a
koll€gdkat 6s rengeteg segits€get
adhat a saJAtdrdelv6delrnimunkAjuk feJlesztes€hezis.

GYASZJELENTrtS
Fdj6 sztwel tudatjuk,
hogy a tragikus kdriilmtnyek
kdzdtt elhunyt
Cirmi cicdt,
aV 43-1190psz.gtp szemelyzete
sajdt halouj dnak t ekinti.
,,Hamvasztds"utdni
b ilcsrtztatdsaSzCkesfehCrvdron
fo lyamatosan tdrtd nik.

Ez a mell6klet lehetne akar ketnyeMi is: eszperant6 6s nemzett. Igr a t{j6koztatason tul segiten6 a koll6g6k nyehrtanuld.sdt is.
b) rendszeresen kfrldJfrk meg
esrmasnak aa, nJsi4airrl<at az
eszperant6 forditAssal egrirtt.
A fenfl k€t Javaslatom efqgadasa
nagban el6segiten6, }rogr azALFn beltrli nenuntJ<M. €nittrnukOd€s ne csak az orsz6gonk€nti FIO
f6s vezet6s€get erintse, de nagrobb
mruzdronywntfil csoportok ls kOzvetlen haszndt l6thassdk szakszerv ezntl sz0vetsegtink ldt6nek
Rem€lem, hogr a fentiekrdl k6zds rilldspont ldalakitds6ra is lehet6s6g nyihk Sz6frdban (Bulg5.rla) az 1995 szeptember v6g6re
tervezett ALE k0zgyiil6sen.
V€girl engedJ meg esrrdvid bemutatkozdst.
- 1974 6ta vagrok Jdvasriti f6mozdonyvezetf'
Mag/arorszagon, a szolnold futOhazndl (k€t
6vet a BDZS-ndl is dolgoztam
mozdonSnrezet6k€nt);
- 7 €ve v4glok sz.al<szenraetl
tisztsdgvtsel6, Jelenleg a MOSZ
szolnoki tagcsoport vezetds€g€nek ta€lJal
- t0bb rendezv€nyen is magnrbolgar'tolmiicskodtam, igr bell16l is ismerem a fent emlitett
probl€md:kat.
- 30 eve va€yok eszperantista,
tdbb slkeres nemzetkdzl rendezv6nyt szenrez,tem (a legnaglobb
1978-ban egr 6pit6t6.bor volt,
ahol l0 orsz4gb6l l5O eszperanttsta vett r€szI az eg/ h6napos
rendezv€nyen).
Alaposarr isrnerve az ESZPERAT{TO €rt€kett, lsmerve aml- muzdonlwezetdk - lehet6segeinket k6rem, vizsgiiljuk meg mennyl hasznunk szdrmazhat azok felhaszn6hsabol6s mindez milyen csekely
befektet€s dltal.
Bizva abban, hogr megtisztelsz
velem€nyed megirds6val,
iidtfrzlettel:
Fd,ldvdrl Ltszl6
}{-5420 T\irkeve.

V6.s6rtdr
22/C. rr.5.
Hungarto
Tel.: OO36(56)361
775
Fax.: /OO/36 (56)361668
Tftrkeue, 1995.a uguszttts
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Azdhonyi mtihelyrezet6 Tenkely J&zsef ez €v elejCn
Debrecen Vontat5shoz lett dthelyezve, tigr ereztuk,
az 6 szerrt€lye ts megfelel6 garancia arra, hogy kezdern6nyezesunk nem lesz visszautasitva.
s V6ndorserleget alapitunk, melyet ha valamelyik
csapat hd'romszor elnyer, v€gk€pp az 6ve marad.
u Av6ndorserleg mellett minden csapat dijat kap.
a Dijazva lesznek meg a legobb kapus, a legobb
mubnylitt€kos, a legtdbb g6ll6vo, a legi$abb es
legid6sebb j6t€kosok.
u A csapatokban legfeljebb 4 fd NB-IIL, va$ annal
magasabb oszbllyban szcrepld Jdtdkos szerepelhet.
s Amerk6zesek tornacip6ben leglenek.
u Progfamfuzctben rdgzitettuk a ketnapos programot, mely a mdrkdzrseken t0lmen6en, lehet6s6get
adott trzemldtogatAsra, tapasztalatcser6re, sz6rakuzAsr a, kir6ndulAsra egrar6nt.
Akuparendeareny id6pon{aJrilius lO-l l-re lett kiturye.
A ldkirld6tt meghivokat, mely nagnronalakban tartalrnwAa rodd es hosszabb t6rvfi elkdpzel6seketis, rninden reszhnr6 fel kGz6nettel flyuglinta6s efqgadta
Arendezv€ny els6 napjen mar a resztvevo csapatok
Jelenldtdben pontositottunk mindent. Hogr nem v€geztfink rossa munkAt uitblzonyrtja, hogr 1975-t6l
1985-ig l1 alkalommal a leirt sziszt6ma szerint k6vett6k egrmast, vdltakom szinhellyel, a vasutasnapi
vontatdsi kupa rendezvdnyek.
Voltak n6ha vit6k, pl. tornacip6 ugrben, egy-ery
ldemelked6 k6pessegti jdtdkos szerepeltet€se ugdben, vagy hory ld volt a le$obb mezon$Atdkos stb.
De ldb6kithetetlen vita nem volt sohasem.
Az ut6b-bi 6vek rendeandnyetn sz6ba kerult n6hdnyszor hogr mikor is kezddddtt a kupa. A miskolci
koll6g6k I 974-et emlitik, a zdhonyiak, I 975-6t. Nem
mintha nagron l€nyeges volna, de remelhet6leg ez az
ir6.s eloszlaSa a k€telyeket. Azihonyi dllitAst igazolni
htszik aa els6 vAndorserleg, qjta az alapltds ev€vel,
melyet Zdhonyb an 6rzrink.
Az visznnt igaz, bogr a kiinis 6v€ben, a miskolci 1974es rendezv6nybdl sok fontos elemet dtvettunk, 6s a
kupa bonyolit6si programbanJ elenleg is alkalmazunk.
Az is val6szinusithetd, hogrha Miskolcon nem lett
volna 1974, aJdcorZdhonyban sem lett volna 1975, es
ed k0vet6en kuparendea€ny sorozat sem.
Komprornisszumkdnt fqgadjuk el,hogyraa 6rdemkozds
es k6lcs0nds tisztelet tlleti mindazokat hovatartozrist6l
ffrggetlenul, aldk aztQg' €rdek€ben az elmilt ket 6/tizedbentettek

Mint a kupalrronika megirasera viJlalkozi ember
el6re elnezdstk€rek mindenkitol, hogr a merkozesek
parositS.sdt 6s a prilydn elert eredmenyeket nem,
vagr csak nag/on hiiinyosan tudom dokumentdlni.
Htsz ev utdn menrlt fel annak igenye, bogr az osszefoglal6 inisban rdgziteni kellene a ln:pafordulok t6rtdnetet. Idokuzben felegzeseket senki sem k€szitett.
Amire azonban ernlekszunk az benne lesz a torl€netben.
Az els6 kupa
Alapitotta Zdhony VontatAs I 975-ben
6rr Rendezvdny
Helyezdsek
Tornagilr6ztes
helye
csapat
1975. Zdhony
I. ZAHONY KISZ
II. Miskolc Vont.
III. ZahonyVont.
Zihony KISZ
IV. Debrecen Vont.
1976. Debrecen I. Zihony Vont.
IL Miskolc Vont.
III. Debrecen Vont. Zdhony Vont.
lV. Debrecen KISZ
1977. Miskolc
I. Miskolc Vont.
II. Debrecen Vont.
III. ZahonyVont.
Miskolc Vont.
IV. Miskolc KISZ
1978. Z1hony
l. TAhony KISZ
' II. Debrecen Vont.
III. Miskolc Vont. Z6hony KISZ
IV. ZAhony Vont.
Az 1975-ben alapitott kupa a zlhonyt KISZ k€tszeri
itthoni, 6s az L976-os debreceni rendezv€ny megnyeres6vel Zithony birtokdba kerult, melyet az6ta is
orztnk.
1979-ben Debrecen Vontatds alapitott uj kupat.
Amdsodlk kupa
Alapitotta Debrecen VontatAs I 979-ben
Ev Rendezv€ny
Helyez€sek
Tornag5rdztes
helye
csapat
I.
MiskolcVont.
1979. Debrecen
II. Debrecen Vont.
III. Zdhony Vont. Miskolc Vont.
IV. Debrecen KISZ
1980. Miskolc
I. Zdhonyvont.
II. Miskolc Vont.
IIL Miskolc KISZ Zdhonv Vont.
IV. Debrecen Vont.
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I. DebrecenVont.
lL ZihonyIASZ
III. ZAhonyVont. Debrecen Vont.
IV. MiskolcVont.
1982. Debrecen I. ZahonyVont.
II. Debrecen KISZ
III. Miskolc Vont. ZAhonv Vont.
W. DebrecenVont.
1983. Miskolc i. MiskolcVont.
II. ZahonyVont.
III. Debrecen Vont. Miskolc Vont.
IV. Miskolc KISZ
l. Zdhonyl{J.SZ
1984. Ztrhony
II. Miskolc Vont.
III. Zahony Vont. Zdhony I{SZ
IV. Debrecen Vont.
1985. Debrecen I. MiskolcVont.
II. Debrecen KISZ
III. Z6hony lt/ont. Miskolc Vont.
lV. Debrecen Vont.
1986. Miskolc I. Z5honyVont.
II. Miskolc Vont.
III. Debrecen Vont. Zdhony Vont.
IV. Nflregrhiza.Yont.
Az 1979-ben Debrecen 6:ltal alapitott mdsodik kupa
f986-ban n€g/szeri elrryer6s utdn kertlt TAhony
birtok6ba. Kiirast6l elt6r6 iddpont nem megfelel6
odafigyel6sb1l sztrrnazott. A jog Zlhonfi lg84-ben
harmadik grozelmdvel megillette volna. t 985-6s 916zelm€vel Miskolc neve is harmadszor kerult fel a
kupdra, ez6rt d6ntdttunk uS/, hogy u€rt a kupri6rt
negredszer is nyerni kell. trz 1986-ban ism6t Zdhonynak sikerrllt.

Aharmadlk kupa
Alapitotta: TAhony Vontatds I 987-ben
Ev Rendczv€ny
Helyez6sek
Tornaglrdztes
helye
csallat
L987. Z1hony I. ZdhonyVont.
II. Debrecen Vont.
III. Miskolc Vont. Z6honv Vont.
IV. Nyiregrh6za.Yont.
f 988. Nyire grhda,a I. Nyiregrhdza Vont.
II. Debrecen Vont.
IlI, T-(tJronyVont. Nyiregrhdaa V.
IV. Miskolc Vont.
1989. Debrecen L ZihonyVont.
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