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ELHUIWT FORGACSPAL
Elet6nek 73. 6v6ben elhunyt Forgics Pil, a
hazat fiiggetlen szakszervezeti mozgalom egrlk
rraegezcrr,ezotc
Azzal kszdMbtt, hqA els6 mtukahelgen cukrdszkbrt nem htdta elutselri a tdbbiek kiszolgaltatattsagdt Szakszensezeti tag bs uezet6 lett nemsc
kara. Autdld.aktakbnt
tonult munka mellett - hat
uildgngeluet beszdlt. 24 duesen mfrr elnOkbud ud.lasztatts a ailsd.szszaksz.ensezet.
Sosem uaftbltolsatdua, ember maradt ahossz4
Outizdek alatl. Tttddsa, pliftko,i bdlcse ss€ge sohasem wnt kdr,b ualomi ,fudom en, hqg ki uaggok"
lqkort. Cscd,dlatos entber uolt, olgan eggszcrfien,
mint alrqg ega -fa Ja marad az €uek alatt - csak
bppen megerdsMik, ggilnitcsdket
terem, irdngt
mrftat. Hitt abban, hqg lehet polgdri mffion €InL
ezErt sernvdtfuerdbs szdmdra 1988-ban, hqg ujra
lehet-e kezdeni aruegAten 6ue megszfintetett szrcidldenwlsata moz4 almat.,Alckor olg an nag g volt az
elq edetlensq az d\ampdrtt s zakszerezet meg alkttpdso", qgduralmt
ttelgz.ete €s hatalmi \sszeJe
n&.isoi miott, hogy jogg al hihetttk: aj6ub ajiggetlen, vildgnezetilq
is nghott bs Jbleg a mtnkalrcIgi
drdekekre korrcentral6 sza"kszen)ezetekd lesz" uel, sziles kdrben elismert szalcszensezeti tapaszmondta legutolsb talalkozdsunlckon taualA ng dron.
talalflinak Jelhaszrwlasfu;al a tdrggalasd{ -fdAaA Lig a-szakszensez-etekrbl besz6lt1nk, amelynek
mut mqqgaest
tltdDtt tsemteni a szensezet kttalapitoi k6z6tt uolt, s anelg eln1Wrse udlasztotta b{ele Melccnprfiaf
mz1tL ahqg a Liga elndki
amelgnek Forgdcs PdlJelkephue Lett. A szakszensehe\ereL rc% janunrjdban vegill. lemondott, mikor
zett mozgalom dogenjekent ismertek, olyan vezet&
szAmnra. elfqadhatatlarurd" wlt, amt ott tbrthrdl<,
kbnt, akilk
erk6lcsi tarta"sdb6l 6s bdlcsessbgdb6l altqg a ngugdijbiztreito 6nlarrndngzattuwJc mqalaknldsakor visszandta. kepdselli mqbizafdsat,
Jakadt atekintblge.
Szseftem fuIi blJrcsit,J6zan wlt, €s a naiuitd.sig
mst erlcolcstelerulek tsrtotta. hqg ebek€nt a sqjat
qgszenL HiIIe: Iellet ttgg uedeni a kiszolgcrltatottak
jauadnlmazasfuol dbrts6n a testitlet.
Mel<ei| hqg Wzbnre
a sqjdljaoaltD@j1ra ne a
A csalffid.sok ellenere sem arltct JeI: a Ligdb6l
kafiaJet qitp. Szdmira a szakszervezetnemug:
kiualt csoport tiszteletbeli cirdkcjs elrake lett, a KG
deszka wlt, alirrriuttanuqfil at letetjuhri a pdifflcusok
zbp -europ ai Mlnkasakadbmiq
kurat6riumdt vezctk6zb, a nngg&b hirnbu Jelb. Pali bacsi megis plitikctt
te.
cslnalt az,al" amft a taxisblolcail ideJ€n tett, azzal,
Ugge, mindig Iesznek kizffink tlg en emberek?
alqa Liga-elrldekArt uiselkdett, alqy tekintelg€O.UARGAJITDTT
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A MO SZ kdpviselet6ben Belgr 6dban
Febru6r utols6 hirom napjit lehet6s6gem volt eltolteni a
kiilddt$ek6nt Belgridban.
Mozdonyvezet6kSzakszervezete
A Hunyadi IC vonat Belgrid pllyaudvarira a menetrendben
el6irt 12 6nkor erkezett meg. A Szerb Mozdonyvezet6k
megbizlsiMl k€t koll6ga el6nk jon, mir SzaSzakszerv€z€te
badkera, (akik egy6bk6nt tolmicsk6nt kozremrik6dtek kint
art6zkodisunk idej6n v6gig), a megerkez6skor Gruiovic
PetAr eln0k mir r6gi ismer6sk6nt tidvozolte Sipos J6zsef
elndkot, Bardth G6zdt (Bek6scsabaVF. vez. iigyviv6j6t),
valamint Ndmeth Analt (KiskunhalasVF. agcsoport ugpiv6j6t). A pilyaudvart6l nEhiny m6terre lev6 Hotelben helyeztek el bennitrket, ahol talilkoztunk a bolgir kiildons6g n6gy
tagiival. A dClutini tirgyalison mindhirom fbl kiielentette,
rtuir mintegy egy h6naphogy a hiromoldalir megbesz6lEsek,
pal koribban Budapesten elkezd6dtek 6s az ott l6treldtt
megiLllapodisokn6met forditisban keriilnek az ALE el6, ahol
felt6telezhet6enelfogadisra keriiLl6s ezzel a SzerbMozdonyvezet6kS'akszervezeteis ALE agk6nt folytatha$a erdekv6delmi tev6kenys6g6t.M{sodik nap reggel ismertettEk az eglsz
napi programot. A SzerbVasutakVez€rigazgat6jameghivisisorin
nak tetti.i,nkeleget. A mintegy miisfbl 6ris beszClgetes
kideriilt, hogy a Vez6rigazgat6Ur nagy erdekl6d6sttanirsiton
a hiromoldalir tirgyalisokon sziiLletettmegillapodisokkal kapcsolatban.Nem vdletlen, hisz a hatirok itjirhat6siga Cppitgy
napi feladat, mint a konfliktusos helyzetek kezelese,egymAs
Erdekeinekmegs6n6sen€lkiil. Megillapodrunk a panner szakszervezeteinkkel- monda a szerb eln6k -, hogy birmelyik
orszigban, akar BulgSriiban, akfu Magyarorszigon,vagy Szerbiiban munkabesziintet6st hirdetnek a szakszervezeteka
szomszdos orszigban foglalkozatott koll6gik szolidaritist
villalnak a meghirdet6l*el, illewe a hatdrforgalmi kiszolgi-

Iisnil a ,,M6g el€gs6gesszolgiltatis" kereteit nem l6pik tirl.
Ekkorradel fel6 jirt az id6, rovid bircsrizis, egym6smegajind6kozisaapr6sigokkal.Eb6d utin a SzerbVasfrtiTisztk6pz6be
litogattunk el, ahol meglepfive tapasztaltukaz int€zmEny
igazgat6jinak vend€gszeretet6t,amint litszott, hogy a benniinket kis6r6 koll€gik r6gi ismer6sok, hisz in k6pzik a
mozdonyvezet6ketis (a n6gy 6ves k6pzesutols6 tiz h6napja
€nend6 ez alan), de ezen int6zet ad diplomit a Vasirt
Forgalmi, Pilyafenntartisi, valamint a Vontatisi Fenntartisi
fets6fokirk6pz6sr6l. Azlgazgat6Or elmondta, hogy az elmult
k6t 6v alan a aneri kar teljesenkicser6l6dott,nincs olyan tanir
az intezetben,aki a szimit6g6peketne el6ad6i szinten kezeln6,
amit nyilvin a hallgat6kt6l is elvir. Minden hallgat6 el6tt
monitor 6s kezel6 aszal illt rendelkez6sre a szinvonalas
oktatishoz.Magaaz oktatisi komplexum nem csaka tanulisra,
de a hasznosszabadid6eltOlt6s6realkalmaskieg6szit6 l€tesitmEnyekkelis el van liwa. A d6lutint a belgridi teherpilyaudvar diszp6cserk0zpon$;iban, majd a Vontatisi F6noks6gen
tOltottti&el. A Vontatisi F6ndks6gentapasztaltliwiny riiiltethet6 lett volna birmelyik Magyarorszigon iizemel6 nagyobb
Vontatisi F6noks6gre, hiszen let6tes mozdonyokb6l, fgy
dizel, mint villamos mozdonyokb6l ,,kerit€st" lehetett litni.
A Vontatisi F6nok Or panaszkodottis. Emberileg a l6tszimle6pitesek nagyon megviselt6k, de abban bizik, hogy az
embarg6 felszabaditisit k6vet6en megindul a forgalom r6saz
irili6pit6shez szillitjil maid az 6pit6anyagot. Mi is ebben
remEnykediink, mert rajtunk keresztiil az iruszillitis irjabb
szolgilati 6rikat fog jelenteni, ami egyben foglalkoztatisbiztonsigot is jelent majd.
IlldsJdnos
tcr. ligyviv6

maradt
k6nt is mozdonyvezeto
letevezeto
A szive6sa becsri
KovAcs
fAf,ltivozott
k6ziilitnk
ROLY a Dcbreceni Frit6htz nyugalmazott
felitgyel6je. A Mborri utdn mdsfcl 6vtia
zcddel Bere-c';sz meU6l repaniilt
csonke csalid nagyobbik fiak&t. A Donnil uraradt 6desapa kercsetkiescs6nek a
p6ddsit tizcn6t 6vesen kellett villelnia.
A MAV allrulmazisiba szcg6diitt. Az oklevel mejszcrzese utin mozdonyvezct6k&rt dolgozott Szebadidcienek e feltldozisivel tedrnikusi ollevdet szerzctt.
SmrgaLne, sza&tudise, ncgbizhat6siga'
eurbcrscge, ismcrt segtt6keszs6gevezct6i
megbizisk6nt kesratozo$. A Deb,receni
Frit6hizban a g6z6sohrek, uraid e diesclelektromos 6s a Kand6 mozdonyolrnk a
fehijitisit, ievitisdt, id6szakos dlen6rz6
vizsgilat{t ir{nyitotta.
V€zct6tent egy 6rtik crvcnyfi, mind€nki iltel megszivldcnd6 €rdckdts6gi
gyakorlatot honositott meg a felltgyelet6hez tartoz6, t6bbs6g{kben k6tkezi

munkisok k6z6tt. A politikai pilyafuuis,
a csalidi, telekszomszedi, feh6rasztal
mellett kidakul6 kapcsolatok helyett
egy6ni m6don gondckodott a j6 munkdr6l, az utesobral' a mozdonyvezet6ka biztonsigos
nek, a s"illitrrrinyoknalr
amikor a murrkacsac6lba juttatisir6l,
pata lri:lakult.
A ffit6hizbq szerelesre erkezett mozdonyhoz 6sszehivta a iavitisra kiieliilt
lakrtost, hegeszt6t, villanyszerel6t, mriszer6szt, egysz6val minden mukisi'. e
rtivid megbesz6les utin minden szerd6
tudta, hogy javitis utin e szigor6, de
errrbcrs6gcs,sz:Irmijiban utolerhetetlen,
ezert megbecsiilt fbnok mozdonyvezet6s6vel kell pr6barioa indulnia a mozdonyon. Aki akir csak egy csavart hrizott
meg, annak mindnek fel kdlett szillnia.
A pr6baritr6l a politikai es a tirsa&lrni
vezet6s serrr maradhatott le. Kovies Kiroly szeretett mozdonyt vezetni, ez6rt

iirtiurmd villalta a pr6bautdrec A forgelomba illitis el6tti mozdonyt el6sz6r
itlagos utazisi sebess6ggel, majd gyorsvonati temp6ban vez€tte. Y6giil a pilya
teherbirrisa iltal megengedhet6 mari:rrilis sebcss6ggd sziguldott a javit6 girda
a mozdonyon.
Senki sem felt, mert hibidanul dolgozott, s mindenki bizott a tirsai munkiiiban.
Kovics Kiroly a jutalorak elosztisiban
nem Lapott d6ntesre jogosit6 szerepet,
m6gis kifogistalan munkit kert 6s kapott, peldamutat6, tdtor, a kockizatt6l
vissza nem riad6 vezct6i uragatartdsivd.
Esrl6ke ttriikk6 6ljen k6ziitn'ink, vezet6i gyakorlata kertiliiin a tankilnyvekbe,
v:iljek p6ldrk6pp6.
Kiviinja a tiirt6net€t hallomisb6l ismer6 unokas6gora
Dr. Szab6 Gyula gyermekorvos
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Tisztelt Olvas6ink!
'l50 6ves 6vfordul6l6t.Ez dkalmat ad arra, hogy sz6lesebbk6rben' a
1996ban 0nnepelluka magyarvas{ti k6zleked6s
propag6lluk
a vas0ti k6zleked6s-sz5lltl63l6v6l6t, bemutassuk munk6nkat 6s
fakoss6g, a s.iintit tO fele-k ir6ny6ba is
akik megteremtett6ka magyarvas0ti k6zleked6s
szem6lyis6gekr6l,
a
korabeli
azokr6l
megeml6kezzgnk
egyuenmeltOan
alaplait.
a m6SZ tagaban most indul6 sorozatunkbant6bb fotytatesbandttekintdstadunk a fell6d6s egy-egy nagyobb id6szak6r6l'
Bfzunk benns, hogy ez a gorozat hozzAl6rult6rt6nelmi ismereteink b6vft6s6hez,a vasutas', a mozdonyvezet6i hivat6st
v6laszt6 6s gyakorl6 koll6g6k tud6s6nak kisz6lesft6s6hez.
Sipos J6zsef etn6k
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,,7506vesa magyarvasrtfikiizlekedds"

a MAVmegalapitdsdig
VasutiigyMagyarorszegon
1854-t6lhasonlSanaz auszftiaip6ld6ltoz,Magyarorszdgonis
elejdnuralkoddfeuddlisvia XIX. szAzad'
Magyarorsz6gon
szonyok6s az Ausztri6t6lval6fiigg6s gitoltik a vasft6pit6- az illamilag tdmogatottmag6nvasritiforma 6rv6nyesiilt. A
Szdchenyi nemmindig tisztakez6,panamdkt6l6sspekul6ci6kt6lterhes
seket.Haladdszellemdpolitikusaink- elsdsorban
a kiegyezdsig2378 km hosszti
jelent6s6gdt
eredmdnyek6nt
az orszSggaz- vasritdpftdsek
6s Kossuth felismert6ka vasrit
l6tesiilthazdnkban.
h|l6zat
norm6l-nyomt6volsdgri
fejl6d6s6nekel6mozditds6ban.
das6gi-trdnadalmi
(1868)
el6tt a megdpitettvasritvonahhdte az 1836.€vi orsz6ggyfl6s Az dllamvasftldtrejdtte
Az ausztriaivasritdpitdsek
megalkouaaz elsd hazai vasrlti tdrv6nyt,amely 13 vonal lekgTVo-aahdromnagykiilfdldi t6k€velmfik6d6vasfttSrsaA ttirvdnynyomdneldszcircsak Mg kezdbenvolt.
6pit6s6tkfvdnta el6mozd4tani.
l6vasritdpiilt Pozsonyds Nagyszombatk<izdtt(1840-46).A Az 1855-benalakultOsztr6kAllamvaspdlyaTdrsasdgmegvolt, majd vetteaz osztrdkD6lkeletiAilamvasritvonalait6smds6pit6s
49,5 lffn hossztivastitvonalon35 6vig l6vontati4s
alatt6lld vonalakat.A Tdrsas6ghtrl6zataf'szakkelettdlddlnyuforgalm6t gfzinemrc alakitottdk 6t.
Az elsd magyar g6zizemfi vasft megnyitdsiira- a t<ibbi gati ir6nyban,Marcheggt6lBiniilsig terjedt6s egyeduralrni
irdnyul6 vasfti forgalomeur6pai orczdghozviszonyitva - el6g k6sdn keriilt sor. helyzetevolt a Nyugat-Europdba
harcut6n,a MagyarK<izdpponti ban.
Hosszaspolitikai-gazdas6gi
ki c6lul a
megval6sitAsiltt6zte
g 1844m6rcius6ban
enged6lytkapotta Helytar- Adundnhilivasritidpitkez6sek
VasritTi{rsas6
t6tan6cstdlaz liun.Duna-balpartivasritvonalmeg6pit6sdre, FerencJ6zsefKeleti Vasp6lyaTi{rsasdgndvenalakult t6k6s
kapottdpitdsienged6lyta Becs-Sop1846.jrilius 15-6nindult mega csoport,amely1856-ban
amelynekeredmdnyekdppen
(ma: Osijek, HorvStorsz6g),
n IJy
ron-Nagykanizsa-Eszdk
hosszri
forgalomPest6s V6c k<iziitt,339 km
g6zvontat6sri
Bud-Nagykanizsa-Pdztes6s a
m6gmeg6pittette sz6ny-Sz€kesfeh6rv6r-Eszdk
Ar<ividdletfivasritt4rsas6g
vonalszakaszon.
1859-bendszak-6skda6p- nagyonnehdzkdriilmdnyekkozOtt- a Pest-szolnokivona- chachvonalakra.A vasritt^4rsas6g
a cs.
egyesiilvemegalakitot[a
vasrittarsasdgokkal
Erreaz iddszakra olaszorszdgi
vonalszakaszt'
lat,6sa Marchegg-pozsonyi
amelynek
Ddli
Vaspdlyati{rsas6got,
kir.
szabadalmaztatotl
km
hosszri
27
mindcissze
kdzdtti
esik a Sopron-Katzelsdorf
a d6l-ausztriai
is, amelyeta D€li Vasrit1847.augusztus vasritjaa fdvdrost6sa Dundntriltdsszekdtdtte
vasrifvonall6tesitdse
irdnyul6forfel6
Ezzel
tenger
a
viddkekkel.
€solaszorsz6gi
20-6n helyezettiizembe.
buk4sauti4nikorszakbanaz oszt' galmatTriesztfel6 terelte.
Az 1848-asszabadsdgharc
gr6f AndrdssyGydrgyelndkfolytat6dott az addigmegkez- ATiszaviddkiVasritT6rsasdg
szerint
ri{k birodalmi 6rdekek
kapottengeddlytazOsztt{k
l0-6n
november
1856.
let6vel
detth6l6zatfejleszt6s.
jamegkezdett
Szolnok-debreceni
Allamvasrit
dltal
jelentdsdgfkOzleked6spolitikai
D6lkeleti
Sz6chenyimeghat6roz6
vaslatdt,amely tdbbekkdzOtta magyilr vasritipitkezdseketis vonalnak,valamintMiskolconkereszttileg6szenKassdig
6sNagykijekilte, a Bach-korszakvasritpolitikaidrdekeim6dositott{k. (ma:Kosice,Szlovdkia),tovdbbda Ptispdklad6ny
dszakkeleti
de
az
orsz6g
meg6pit6s6re,
vasft
kozdtti
vdrad
Bdcs-pesti
vastit
A Bdcs-kdzpontritervek szerinteldszdra
val6sultmeg 185I -ben,majdaz €vtize'dm{so- rdszdnis folytatott r<ividebbszakaszokonvasritdpitkez6se<isszektittetds
dik fel6t6l a nagy mezlgazdaMgicenrumok vasritikapcsola- ket.
nemcsakaz oszf6k, hanem
A j6l jdvedelmez6vasritdpitdsek
ta is ldEejdtt tv oszrdk f6vdrossal.
ptnzvililg
sz{m{ra is vonz6ak
ds
az
angol
francia,
a
belga
a
1850-ben
az
vonalait
A Magyar K6zdpponti VasritTlirsasdg
ki6pitett6ka tdrzsugyan,
de
nyerdszkeddssel
osztrdkkormdnymegvdltotta,s ett6l kezdveOszfdk Ddlke- voltak,amelyek
leti Ailamvasft n6venmrikOddtt.VonalaitVdctdlPozsonyig hil6zat vonalait.
(folytatjuk)
6s Cegl€dt6l Szegedigkidpitette, sdt elkezdteaz lpitkez€st
(Forrds:A
125
tvesMAV)
Debrecenfel6 is.
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Eszrev6lelek
,,Vos0ti
i6rmfvek 6s gozdos6goss6g!"
c. cikkhez
sor.). Szem6lysz6ilitis vonatkoz6siiban
A Mozdonyvezet6k lapja 1995 decemvillamos motorvonatban gondolkoberi szAmdbanaz olvas6i lev6l rovatban
,,Vasdti fdrmfivek 6s gazdasdgoss6g!" dunk, de lenne egy Intercity (BV) 6s egy
cfmmel megjelentLakatos Glbor rir (16- el6v6rosi (BDv) vdltozata, melyek sok
tekintetben azonos fel6pit6sselrendelsa,mellyel kapcsolatban az aldbbi6szrev&eleket kfv6niuk a Tisztelt Szerkeszt6- keznek. Dizelmozdonyok tekintet6ben
kellene egy vonali 6s tolat6szolg6latra
s€g figyelm6be aj6nlani.
A cikk olvasisa sor6n azonnal 6rezhet6 eryardnt alkalmas,a mai M42 sor.mozvolt, hogy ir6ja,szelesliit6konel rendel- donyhoz hasonl6 vontat6j6rmri 6s egy
kezik rigy a MAV mint az eunrpai vas- dizel motorvonat a szem6lyszdllitiishoz.
A szerz6 dltal oly brindsnek it6lt nagyutak Flenlegi helyzet6t illet6en 6s j6rtas
kdrdes6ben
szdmri tipusviilaszt6k dolgdban engedkolcsonhat6s
a pdlya-j6rmd
tess6kmeg eml6keztetni arra, hogy ma
is.
ez a t6ny orokseg. A KGST mfikedese
A mri els6 bekezd6se a magyar j6rmfigyilrt6 ipar 6s a vasrit kapcsolatdt fesze- idejdn szereztiik be az M52-eseket,a
geti a MAV volt vez6rigazgat6jdnak
,,D6csi6kat" 6s a Bz-ket, melyek ma a
MAV nem villamositott vonalain jelen6vekkel ezel6tti kdt, l6tsz6lag ellentt6s szerepetttiltenek be amellett, hogy
mond6 kiielent6s6t id6zve. Val6ban, j6
ma - els6sorban a sz6llftiisi feladatok
lenne, ha a MAV rendelkezne olyan
jelent6s
tencs<ikkenesemiatt - nem pont
penztigyi fudezettel, amely lehet6v6
ilyen d2elmozdonyokra 6s motorkon6, hogy a g6p6szeti szakszolg6lat a
csikra van szriks6g.Ezek a j6rmfivek f6nyugati |drmdgydrt6k hosszasan kikfszerepet jitszottak a g6ntontatAs megsdrletezett 6s az ottani vasutakon j6l bej6rmfiveksziintet6s6ben.Aruk akkor csaktored&
vdlt vontat& illetve vontatott
ke
volt ahazai mozdonyok iirilnak 6s a
szellem6ben,
vdlaszthasson
annak
bdl
beszerz6sbena szomsz6dos orsziigok
hogy melyik tfpus fulel meg legiobban a
kereskedelmi m6rleg6nek kiegyenlit6se
hazai elvdrisoknak. Ennyi p6nze a
is szer€petj6tszott. De tudni kell, hogy
trrtAV-nat sajnos nincs. Emiatt nem tudrryrk sem osztrdk k6tdramnemfi, sem bdrmelyik mozdonyra, vagy motorkocsira mondiuk is ki a ,,hal6los it6letet",
ndmet nagysebess6gri villamosmozsrilyos tizmilli6k, s6t szazmilli6k driln
donyt venni. Ugyanezen okok miatt
nincs 6j f6vonali dizelmozdonyunk 6s tudunk helyette megfelel6 rijat beszerezni.
tolat6mozdonyunk sem. Csak azt kell
Egy6bk6nt, ha valaki itt 6l a vasriton 6s
ktiLlfoldiin megvenni, ami itthon nem
egy
kicsit is nyitott szemmelj64,Lithatja,
illetve
nem
kaphat6.
Jelent6s
Werthat6,
hogy a tfpusv6laszt6k fory: szinte teljem6rt6kben javithat6k a hazai jdrmfisen eltfintek az M31, 6s M32 sorozatf
gyfirt6k term6kei licenc v6sdrl6ssal, ilmozdonyok, mdrnem javftiukaz M51 6s
letve a legfontosabb f6egys6gek (pl.
csak korl6tozottan az M44 sorozatri
egyenirdnyft&6ram6talakit6, vasriti jelmozdonyokat, azok selejtez6siikigmalegri d2elmotorok stb.) import6l6s6val.
radnak csak itzemben. Cscikkenaz M40Nem szabad szem el6l tdveszteni a hazai
esek szerepea g6zf(rt6s miatt 6s a fel6re
ipar tdmogatds.inak igen komoly stilyi
apadt a ,,Szerg$ek" sz6ma is.
k6rd6sdt sem. Hiszen a l:azai term6k
vdm n6lkiiLl kerill a MAV-hoz, s az al- Ha sz6ba keriiltek volna a villamos
ffit6kocsik, arra is csak azt a vilaszt
katrdsz-ut6np6tl6s is egyszerfibb lehet.
Oj prmfivek beszerz€se a funti szrikcis adhatn6nk, hogy k6nyszerfi rossz az
M52-es utiin a szem6lykocsik ffit6s6re
lehet6sdgek figyelembevdtel6vel m6gis
alkalmas kiilon agregiitkocsit vontatelkeriilhetetlery hiszen a vontat6iiirmfini, de a 19 db VFK hely6t 19 db ,,Csorveink 6tlag6letkora 1$9 6v. A j6rmfifejleztdsi koncepci6 alapjdn csokkentett tf96" tudne betolteni. Ha ennyi ,,felesleges" fdteni tud6 dizelmozdonyunk
prismennyis€ggel kiv6njuk a sz6llitdsi
lenne, nem kellene a 20 6ves matuzs6feladatokat v6grehajtani. Eszerint hdlem fiit6agregdt. A vonalvillamosit6s
rom vilLamosmozdony tfpus lenne forfolytatisa is hozzljArulhat a tipusviigalomban: egy nagysebess6gfi6s ery kilasztdk csokkent6sdhez.
sebb teljesitm6nyd 6s egy tolat6 (V46

A futiisdinamikai eszmefuttatdselm6letileg jeles. Val6ban ,gyenge min6s6gri
pdlyan nem k6ttengelyes j6rmfivet kell
kozlekedtetni". Hiinyoznak azok a
negytengelyes jdrmrivek, amelyek felszabadithat6ka f6vonalakr6l, ugyanakkor tengelynyom6s alapjan futtathat6k
a,,leggyeng6bbp6iy6n" rigy hatvannal?
Egy6bk6nt a Bz motorkocsik 6s mell6kkocsik,,egytengelyes forg6v6zuk" miatt futdstechnikailag nem tekinthet6k
k6ttengelyesi6rmfiveknek.
Nyitott kapukat dongetirnk akkor, amikor a Bz motorkocsik til6seinek k6nyelmetlens6g6retesziink,,kritik6n aluli" 6s
hasonl6bir6l6 6szrev6telt.A MAV folyamatosandtalakitja a Bz motorkocsikbels6 berendez6s6t,korszerfi 6s k6nyelmes
ii,l6seket tesz bele, tet6szell6z6vel ldtja
el, korszerfisfti a ffit6st es a szell6z6st,
m6g a mozdonyvezet6 is rij, komfortos
sz6ket kap. A ,,f6lresikerilt g6pezet",
mely val6ban sok tekintetben nem megfqlel6, korszeni feltolt6s, kornyezetbar6t D10 tfpus(r dfzelmotorral 6sVOTIHDIWA v6lt6val lesz lecser6lve, s igy val6ban 80 km/h lesz a motorkocsi v6gseb.ess6ge.
Osszegezvea cikket sajnos nem tdbb,
mint a jelenlegi helyzet gyors iittekint6se olyan magas t6vlatb6l, ahonnan
csak az l6tszlk, amit letni akarunk. Elvonatkoztat a mrilt oroks6g6t6l, a
MAV ad6ssiigdllomdnydt6l,a vontat6jrirmfi fejleszt6sekhosszriideje tort6n6
elmaradds6t6l. A p6lya-jdrmri kolcscinhat6sk6rd6s6bencsak a j6rmff oldaliir6l vizsg6l6dik, pedig egyenszildrdsdgdnak kell lenni mindk6t r6sznek. Ez az egyenszildrdsdg sajnos
ilyen. Eszrekell venni, hogy a hivatkoziisk6nt emlegetett nyugati vasutak
eg6szen m6s p6nzi.igyi felt6telek mellett dolgoznak, igy az <isszehasonlft6s
nem eg6szen re6lis alapokon nyugszik. Tiszt6bankell lenni azzal,hogy a
r6gi6nkban l6v6 vasutakn6l sem jobb
a helyzet,mint a MAV-n61.Ez6rt is kell
az aiott plnzngyi lehet6s6geket ismerve a lassri iitemfi fejleszt6si elk6pzeldseket j6l dtgondolni 6s figyelembe
venni a cikkben preferiilt remotorizdci6 6s rekonstrukci6 gondolatdt is.
Ndmeth Llszl6
g6p6szigazgat6 h.
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Auton6mok 6s MOSZ
n6haialeln6kunkmegiiresedetthely6reaz AutonomSzaks4ermegbfz6sAb6l
Szakszervezete
A Mozdonyvezet6k
TagszervezetiTan6csAbadeleg6ltak,1995 kozep6n'
vezetekSzovets6g6nek
tapasztalataimat.
Ez0tonklvAnommegosztanitagjainkkalott szezett benyom6saimat,
Az ASZSZ-benigen-nagybefolyAsavan a MOSZ-nak,mivelDr. BorsikJ6nosszem6ly6benegy t6rselnokiposzt is
politikai6s p6rtsemlegestev6kenys6get
a mi6nk.Tapaszlalatainialapjin kijelenthetem,hogy a konfoder6ci6nk
de egy konfliktushelyzetbenegym6stsegfti.
f0ggetlenm0kod6s6t,
tartjaa tagszervezeteink
folytat.Tiszteletben
l6tjuka helyzetetp6ld6ulaz aut6buszos,
mennyireegyform6n
Erilekes,hogya szem6iyesegyuttgondolkod6sban
Tan6cstagko||69Akkal.
kamionosk6pviseletetellAt6Tagszeruezeti
reprezentativit6st-6lvez
a konfoder6ci6nk
bfr,hogy az UT valaszt6sokkovetkezm6nyek6nt
lgen nagyjel'ent6s6ggel
felk6szultel6ad6k
lehet6s6getbiztosftott,
is tgy ai'€t-ben jet6il6te megFitaroz6.19956vbena tagszervezeteinek
gondokbatdrt6n6betekint6sre.K6pz6sbenr6szes0lteka konfliktuskezel6sre6s a
a fogtatt<oztat6sf
segitS6g6vet
kialaklt6sAra.
sajt6kapcsolatok
Napjainknagyk6rd6sei,hogyantov6bb?
- szakszervezeti
kapcsolatok
- Munkaad6k
viszony
Aut6nomok
Sz6vets6ge,
- t I munKa
- Agazatik6z6pszint0KSZ-ek
- VOSZ, IPOSZtSrgyal6sok
- On6ll60ton tov6bb?
- FuzionAlAs
m6s konfoder6ci6val?
ASZSZmegszfin6se?
a tanu16
kellenebiztositani
a buktat6ja.Lehet6s6get
6s term6szetesen
Mindenk6rd6snekmegvana lehet5s6ge
Mindentmegtenni
veluk,mi a szakszervezet.
megismertetni
tev6kenys6gbe,
a szakszervezeti
fiatalokbevon6sAra
v6laszt6sne v6ljonpolitikaipr6bav6laszt6ss6.
az6rt,hogy az 19976vi TB onkorm6nyzati
egy faxon
kell ell6tnia tagszervezeteket
heti inform6ci6kkal
tan6cskozAseredm6nyek6nt
A februArilagszervezeti
v6lik a Mozdonyvezel6k
t6rt6n6hfrlevtl segfls6g6vel.Bfzomabban,hogyezek ut6na tags6gunkis t6j6kozottabbA
az el6lapontort6ntembl6mavSltAsis.
Lapj6nkeresztul.Rem6lema.vAltoz6stkfv6njaszimboliz6lni
OSSZEKOT!
A HID.
- MELYBENNUNKET
D6rnYeiSzil6rd,ter.0gYv.
ASZSZ TagszervezetiTan6cstagja
L-

Wq,/zrrfu"-(rp!
A Vasutasvildgfebrudri szdmiiban',A
mozdonyvezetdis vasutas?!"cimmel
jelent megegynivid, de ann6lnagyobb
bizonysdgottev6iriis.
ismerethi6nyr6l
m6gd
briv6 ,,Marg6"azt
Az ir6 6ln6v
prdbdljabizonygatni,hogy 1996.janudr
l7-6n kdzlekedd14 600 sz.postavonat
nemengedettvalamimozdonyvezetdje
felpakolni
a mozdony
lyen kiildemdnyt
vezet66ll/sdra.
Egyet6rweazzaL,hogy bizonyosktildekemdnyektov6bbitr{sa
rin.futdrszolgdlat
voret6bentdrtenjdkbdrmelykdzlekedd
naton,annak mozdonyi4n,esetlegmozdonyvonatkdntkrizleked6vontat6jdrmfi
vdn,azonbanennekfeltdteleittal6n cikket ird vasutasmunkat6rsunkmunkakdri
feladataikdzott(is) tal6lhatjuk,amelybizonykiv6nnival6thagymagauti4n.
I. r€sz8.12ds 8.13
AzE. l. sz.Utasitas
pontjaiszabdlyozzikamozfunyokvezetG
6ll6sainvfllitlnt6 tirgyakat,anyagokat

Mint gyakorl6mozdonyvezet6
azt ta- Taldlkoztamolyan csomaggal,amely
pasztalom,hogyaz ara illetdkesvasfti tdbb napig {lvezte a vezetd6ll6svenmegj6rvan6hdnyvontaf6osztdlyok,osztdlyoknem ismerik, ddgszeretet6t,
ez6rtnemis tarthatjakbe az fn. joghar- trisifdndks6getis, ahol a mozdonyid6moniz6ci6fogalm6t.Mfupedrgez azt szakoskarbantartdsdt v€ gezt6k.
jelenti, hogy egy-egyint6zked6sbeve- VisszatCrveaz irisban megjel0lt postakell hoznia vas- vonat eset6re,azt mitt egydltal6nnem
zet6seeldttszinkronba
utasmunki4tszab{lyoz6kil6nbtiz6 uta- 6rtem,hogy abbanaz esetben,ha rendelkez6sredllt a vonatn6lerre a c6ba
sitdsokvonatkoz6pondait.
mi indokolhogy a cikk- foglalkoztatottszem6lyzet,
TapaszAltam,tapasztalom,
mozdonyon
ta
volna
a
tdrtdn6
csomagnevezett
drufdles6gek
szallitisa
tekinben
tet6bennincs az 6rintettmozdonysze- szdllitist.
hozv4 hogyki, mi- Vdgezetiil,,Marg6"f6n0keinekfigyelmllyzet tudomdsi4ra
kor 6s milyen enged6lyalapjanrendel- mdbeaj6nlomazF.2. sz.Utasitds131.
kezheta mozdonyvezetdi4lhMnak
drufu- sz.ponddt,amelyfgy hangzik:
varozdsicdlbdl tdrtdnd felhaszn6ldsdra. ,,A vdgrehajtdforgalmi szolgdlattal
De ugyanezelmondhat6arr6l a vasutas 0sszeftigg6vizsg6katdjb6l megkell iskemunkati{rsr6lis, akit,,odaktldenek", m6telni,ha ........szakismerethidny
riilt meg6llapitAsra"
.
hogytegyefelazfuita mozdonyra.
Jellemzda helyzetre,hogy sa{mtalan
SiposJ6zsef,
esetbena cdldllomdsonnem virjik. a
MOSZ elncik
kiildem6nyt,arr6l nemis tudva.

LaPia
Mozdonyvezet6k
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qz MvBr6sz6re
tortottkiil6nb6z6tipus0mozdonyok
o MAVR-n6lrendszerben

jelentkez6munkobizlons6gi-ergon6mioi
vezel66ll6soin6l
el6gtelenfenntort6simunk6k k6vetkezm6nyei16l
hi6nyoss6gokr6l,
k6pvitetik.Megit6ldstink,ezekszecunderzajok,fenntart6simune UAV nt oUUvontadsifdndksdgeirdla munkav6delrni
javasolkdk son{nr€szbenmegsziintethetdk.
kezdem6nyezdsdt
sel6kjeleztdk6segybenintdzkeddsek
jelentkezdszecunderzajok6srezgdsekkiiA vezetdSlldson
t6lq a hat lyos MunkavddelrniTbrv6nyalapjdna mozdonyveldncisena V43-as mozdonyokndl,elsdsorbana forg6vdz
zetddlldsokon
hpawtalt els6sorbanfenntartdsihidnyossdgokkeletkeznek.A mozdonyokforgfvin
kedvezdtleniilbefolydsold,az
dtviteleirendszerdben
munkavdgzdst
bdl - abiztonsdgos
csedje, illewe f6javitr{sasor6n a keletkezd zajszntet az
egdszs€gettesti dpdget veszflyezt*d kOriilrndnyekfelsz6mokb. 82-& dB fidjdkredukdlni.
NA85 dB hatirdrtdkkcizeldig
ldsdra
Ennekokai az er1ilvitnli fogaskerekekmegmunkiildsiponelsdsorbanaY.43.tipusrimozAz alantfelsorolthirdnyossr{gok
hibdk,anyagmin6sdg
stb.Ebszerel6si-illesztdsi
tatlanMga
donyokrajellemzdek:
b6l ereddena zajokintenzitdsaaz izemeltetdssordn(rdvid
Ezenbeltil:
iddnbeliiDtflldpik a megengederhat6r€rt6ket,
amelyekmdr
koponsdga,amelynekjellemz6i a ki1. A menetszabdlyozdk
lcirosanhatnak,valamint a mozdoEnnekkOvetkezt6ben
akifejtenddk6zier6jelentdsen
az emberi szqr'{ezeFe
tyOgds.
pontosMganemel6gitiki a
nyok mdszaki6llapotdnakromldsafokozott mdrt€kbenjevdltozik.Ernia6a szabdlyozisa,
lentkezik.Mindezekigazolhatj6ka mozdonyvezetdkpanafunkciondlisk0vetelrndnyeket.
szainakjogossdgdt.
2. Akapcsol6kndlhasonl6aka mfiszakiSllapotok,ezdrtneheprobl6manemcsakmriszaki-technikai
a tdrdttkap- A felsorolthi6nyoss6gok
zebbenkapcsolhat6kAz emeltydszelrdnyben
jelentkeznek,
ji{rmiivek
funkciondlisbiztonsdg6t
kednem cserdlikki, hanemcsavarokftal k6nt
amia
csol6katrendszeresen
p6toljdk,ill. javitj6k.
vez6tlentilbefoly6soljft, hanemelsdsorbana mozdonyvezet5
gyakorolthatdsais veszdlytjelentszemdlyibiza normdlisndl. tevdkenys6g6re
3. Ablaktd,rldkapcsoldkftkapcsoldsanehezebb
egdszSgdre
6stesti6p#g6re.
Az ablaktdrl6gumi bet6tjeikopoffak,mertcserdjtiketelmu- tonsdgdra,
lasztj6k.Emiattatrirldsik6pfeliiletejelentdsencsokften,ami Mivel a vezet6lilis egy mobil munkahely,amit menetkdzben
ered6cselekv6si
rontja. A mozdonyvezetdk
vezetdsi elhagyninemtuda vezet6.Ahidnyossdgokb6l
aflya befdftatrCsdgdt
zavareset6na vontatottszerelvdnytis kdrokoz6sdrheti.Ennek
biaonMgdtbizonyhlanndteszi.
javakedvez6t- kcivetkezmdnyeivel
4. AmfiszerekmegvildgitdMnakszab6lyozhat6s4ga
szdmolnikell. Ebbdla megfontol'4sb6l
len.Ezfirt a megvildgitr{sa vezet6sn6l
cselekvdsizavarokat soljukazMyt.92. $ 2.c.pontjaatapjdn,hogya MvB a t6j6kozhianyola6lk6rjen6lldsfoglal6sa tvtAV
id6z0et) eld. Pl. a mdszerekk0z0s roszak a tOmitdsek, tat6banmegfogalmazott
Fdoszl4lyvezel'f;iel.d,l6s
azokr6laz intdzked6sekebbdlereddenfdnykitdr6sjelentkezik,emiatter6sekazelt6- RL Gepeszeti
rdl, amelyek- a fentiek figyelembev6teldvel
eszkdz0lnek- a
rdsekadottvabvdnyos6lldsmellettis.
klimavi- mozdonyokvezet66lli{saibanaz egdsz#get6s a testi 6ps6get
sziiks6ges
5. A ffit6seldgtelen,igy a munkavdgzdshez
kieldgitik.
a dizel-itzemfrmoz- nemveszdlyeztetik
dsa biztonsdgosmunkavdgzdst
szonyoknembiztosithat6k,elsdsorban
196. februtr I 3.
donyolnifl. Rendszerinta ftilkdk huza&rsak.Az ablakok Budapest,
pdrmentesit6se
nemmegfelel6.Ennekokaelsdsorban
abban
EWterjesztlk:
keresendd,
hogykarbantrtdsuk,javit4sukeldgtelen(V.43l).
(amozdonynehdzkes
6. Avisszapillant6tiilaOkkezelhet6s6ge
PdskuJend, sznkdrtl
vezntf 61l6sr6l
a fiikdr bedllitdsarendkiviilk0rtilm6nyes).
Dinai Istvdn,MvB tagja
7. A napellenz6kidd eldtt ttinlaemennek,haszndlhatatlannd
vdlnak(av(t6sukatnemvdgzikel, cserdjtikrdlnemgondoskodnak).
javitdsa elma8. Az IFA szdkek rendszereskarbantartdsa,
A t\4AVRt. K6zpontiMunkav6delmibizottsdgameghallgattraa t6j6koztat6t,az abbanfoglattakkalegyet6rt.tVlegrad3nnek kOvetkezt6ben
az iil6sek rendeltet6siiknek
nem
blza az MvB eln<ik6t,hogy a tdj6koztat6t6s az fufuB
gyakrannemkapcsofelelnekmeg(m iildsekszerkezetileg
kiildJemeg a G6p6szetiF6osztdlyVezet6l6
l6dnakegymdshoz,
hidnyosa leng6scsillapitdsuk, HatdrozatAt
szdtesnek,
nek 6s k6rJentCj6kodat6sta Munkav6delmiT<irv6ny
72.
olajhidny,nincslengdscsillapit6,
teherviseldelemektdnittek,
S (2)bek.c. pontjaalapj6n.
szakadtak).
Tekintette
I a felt6rt munkabiztonsdg
i probl6macisszetetts6g6re a Bizottsdgaz lvM. 73. $ban meghatArozott8
9. Az ajt6zfuakrosszulbedllitottak,ajt6keretekgyalrranveteterminust30 napbanhalArozza
medettek,ez€rta szabvdnyosszig6tel6elemektdkdletesen naponbeliiliv6laszaddsi
meg.
nemszigetelnek.
Budapest,1996.febru{r13.
jelentkezdszecunderzajok
10.Avezetddlldson
a vezetdtmunk6a MAVRt.KtizpontiMunkav6delmi
Bizotts6g
j6banpszichikailagterhelik,a vezet€sbiztonsilgiltveszllyu-
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ft,a,itiftd,,ja
A ft,,citift,a
tqlhof6.ltth0zomnyoA MogyorVosutosO,/os- jegyz6s hiven tukOzi mozdonwezet6klotj6k
megfelel6
mot6koson o16 o
okik
el,
trtosok Szokszervezete czt o szokmoifelk6fokodo
munkokOrb6l
14.
fizemelyet
id6
ettett6velo
ez
o
lopjo) februdri sz6m6- v0ttseget,
kerulnek
egzisztenci6lis-,
bunt6si
bizonyit,
osztolybo
DebreceniTebon o W
,,hotdrozqt'
tet6jogi-.
6s
onyogi
hogy
szuks6gile
hotdro
Tudni
illik,
egyes
besorol6sro,
Bizotts6go
ruleti
get,
len6sdrdgobesorolosi vesz6lyezletetts6
tev6kenys6gek
ellot6zqto olvoshot6,omely
rendkiv0livobodsdg
modosif
nk,
A
igoze
otf
u
szob6lyt
t0lnyom6t6bbs6g6ben sdhozoz ohhoz
"
d6 vokk6pzetts6get " A mozdonyvezet6k 6s oz 0n. qtvez6nyl6si
nem egy6b, mint ez
kell rendelni, Ennek gorontdftteljesit6nyju- df tekintet6beno jog1995,december 29-6n
tolmo mindenekel6tt
olkot6 vond6ko egyoko oz.hogy
ol6irt MAV-szokszeveze- egyszer0
6rtelm(,s meg6llopooz 0n, ,,tisztk6pzett" ot tqeziki,hogyez o
tek k6zdttimegdllopo
vos0ti munkoter0let d6s r6gziticzt is.hogy
olocso
dosokegyeselemeinek munkovollo16
omennyiben szuK6nyobb munkok6rloen olyonjellegU,ohol o
6s foglolkoztot6sicso
portjoinokszubjeHivkit6rtn6 foglolkoztofdso teljesitm6ny m6r6se ges,o megdllopoddsi
kdt6kszintj6n
nem lehets6ges,
toozegys6emel6se, cs0sztot6sok- gozdosdgrtolon borvdbbd oz 6ltoldnostol ges eljorosbiztosit6so
mdy gozd6lkod616kolteli rosszindulotO
bir6h6tr6cS16bol ollosfoglol6s
sz6r6l.Mivel o mozel6r6,rendkivul
loto.
donyfelvigycz6i,tev6- nyos munkofelt6telek kerulkiqddsro,
De n6zz0ko t6nyeket!
kenys6geto MAV Rt.
6s munkokor0lm6-Oszes6g6ben o VSZ
" Mo o Mogyor Allomvosutokn6l6rv6nyesul 42 g6p6setiegys6g6- nyek fokozoft egyut- DebreceniTBpomflettje
(vott) tesfenn6ll6so
plurotoposz- nem m6sro von kihen6lt0lnyom6r6szt
o szokszervezeti
gyezve,minthogyvisszolizmus,ebb6lfokodoon
sirjo
ozt o sz6moro0gyo munk6ttqt6k6pvise
BefeJez6d0tt a MOSZ vezetb tlszts6gvtsel6lk6nyelmes6llomond
l6i ozonosm6don t6rnek mobll telefonnal td,rt6n6 ellAtdsa. A bepotot,qmikoro tobbs6gi
gyolnokminden6rin- ruhtlztls els6dleges c€[a a tagok szamAra
E
elv olopj6no kisebbs6gi
tett szokszervezettel,
b6rmlkor el€rhet6v€ tennl a szakszerrrezet
6rdekek s6rbo tiproso
t6rgyol6sokbon 0t
lnt€zked€sre Jogosult vezet6lt!
t6rt6ntl
vett r6szt
szokszeruezet
(MOSZ,VSZ, VDSZSZ,
,
Mi mozdonWezet6k
ko
TEI,EFOI\FZAITIOK
ezt
oz
otyk6zje- Slpos J6zsef
szOnjuk
ugyon
MTVSZ,VFSZSA.S
elndk
gy6vellqttoel o dokt-r6skod6st,de nem k606/30 505-360
rOnkbel6le.Egy6bk6nt,
Nem6rtmentumokcrt,
Dr. Borslk J6nos
alelndk
ho egys6gesmunkovdlhet6tehoi.hogyo VSZ
06/30 505-361
loloi6rdekr6lejtunksz6t,
kirevo
DebreceniT&je
Apavdrl J6zsef
aleln6k
hozto
oz
o mi 6rt6krend0nknotkoztotvo
06130 505-362
meg hot6rozotqt,
mert
ben
o kolleHivmunkoDr. Vagaday ndft6
Jogtantlcsos
volloloi
6rdekekszezG
o leirtokb6l0gy tUnik,
0,6/30 567-29L
r6gzitetf
formoit,
minthosojcrt6rny6kdn Horvdth Imre
d6sben
Budapest
munkohelyek
o
bizt'onoil6pve, o szokszerue06/30 567-282
gozdos6gi
zetielndk6nek
o k6zje- Talpas J6zsef
s6got,
de
o
Mlskolc
gy6tsemismern6
fel.
eredm6nyretor6 vosuti
06130 567-2A9
' A vontot6sidiszp6cse- Ill€s Jdnos
munkov6gz6st
isjelenti.
Debrecen
V6gezetulpedig
rektekintet6beno felo hot606/30 567-2a5
rozotot
hoz6
orcn6lk0li
s6fok0vos0tik6pzett- Klss Idszl6
Szeged
testuletironyobo ki kell
s6g el6iros, ez6rt
06130 567-290
jelentenem:
szinkronbono hot6o piocgozDdrnyel Szll,tlrd
Pdcs
jelenti,hogy
lyos vosfti b6rtqrifois
dosog
ozt
06/30 567-284
- nem t6rk6z0tt
rendszerrel
o munkovdllol6k
HonrAth Gydrgy
Szombathely
mint
t6nt egy6b,
nem,de oz egyesvosuti
oz
06/30 567-288
6rintettekeset6beno
munkok6r6k kozott
Zdhony
CsernyuAndrAs
hotronyos helyzet
megfelel6 kul6nbs6get
06/30 567-287
kelltenni,
megszuntet6se.
Gosztonyl lfttst6f
Sopron
u A mozdonyfelMgyo
SipooJ6zsef
06130 567-2A6
z6krovonotkoz6megMOSZ
elnOk

Lapja

x

(9has6i{ t,

Trszelt Mozdanyvezer6k,
Tisaelt Olvas6k!

t(, {t

X

0has6i

t^ a helyzeset.6 m6r magr{nv6lem6nye,megit6l6se
alapj6n intdzkedve, azsnal ki is vetete a szdmdra
Engedjdkmeg, trogy kttd. tryyan a napokban (szerinte) nern megfelelden szercpldmozdonyvezeszerzeuinform{ci{iimat,€s egybenvdlem6nyemet tiket a ford6b6l, a beosaott gepr6l. Gcrd n6lkiil
is, ami bizcryira m6lys6gesenmegrAzzaa moz- tehette, hiszen a ,,h[iban" mindenki benne van.
fuipzntfl
tfnadalmat, elgmdolkoztatjaaz illef6lwe 6ll6sdt, megit6l6s6t, v6lemdnyenek ellenkez6
tdkeseka,vag5rakiregy vitaindft6v6lem6nynekis
megnyilvr{nulis6t.
szima.naz 6jsdgvalttr€rmyi drdekeltvasutassziTermdszetesenez sem lehet mdsk6nt, hiszen mdr
rx{ra.
ezen igazgat6odgrdl tendencia volt a min&ithetetA t6na visszslEd:Az it&zakc vizsg6aarls
len oktat6tisa vilasar{q. El6g lenne megemliteni a
Helye(ielar esaben)pl: azegft Udeti gaz4at&Ag jelzett rirnev6t. R6la is legendrikat lehetne mes6lni,
VF.e.
ugye T ru{la vizsg{zfrt^k?
Trslelt Olvasok! Szinte valamamyien tudjuk,
De ez mdr az emlitettek alapj6n magyanizlat6, Sajhogy van az cszigban egy Eriilel ahol minden nos!
,Jndskfut" mllk6dik, mindeot,rru{sk&rt" 6rt6kel- Most pedig engedjdk meg e cikken keresatil egy
nek,,,tnishogyan"csin6lnak-Nem neh6zkital6lni.
nyilt k€rd6semet a Tisaelt forgalmi biaos rirhoz!
Ez az egfu. ()zletiga2grr6cdgteriilete. Kis orsa{Milyen jogon kdrdez alattqnosan, cinikusan egy
gunkmegkhet&enellenunqrdrisostertilete(magas olyan forgalmi utasilSsb6l, amiben szinte nincs egy
bftriiz6sistrtisztika munkar€lktilis6g6sannakvejavitatlan oldal? Penze ez nenr az On hiUe6t UszElyestb.)
gyan szives gandolkodjon el ezen! Egy6bk6ntmegA vasdtis mriserrcfd6, az emberckis. A szolg6lar- nyugtatffn: a vasritiizem nem az 6ttekinthetetlen
banl€v6 vasurasokfesziihdr, id,egeika v6gs6kig,a
utasit6sa alapjrin iizemel m6r r6g&a. J6 lerure a
hangulatszinterobberdsveszdlyes.
val6sigba l6pnie e teriileten, €s nerncsak Ormek!
A vasutaldg az ellolruuorak fdkEk. F€lnekminAzan is gurdolkodjunk el tisaelt olvas6k, hogy
denkit6l,aki gyanrislebegaki,,bejelcntid<etmaga- t'ld.{ul a Budapesti Ig. teriiletdn szinte mindenki
sabbhelyar". F€lne* az ellen6udsekr6l,amik.ielmegfelelt az ut6bbi id6kben is.
lemteleniil,sd( esetbenllonArrcm6rtd,,ke4nerr"
dk otyan felk&ziiltek? Jobb a vizsgarendszefl
vagy emberilegminGirhetalen alakok szern6ly6- Nyilv6nvaloan a rcndszer jobban mdkfiik, 6s a
bentd[&lik, szinte
szakigban.
vezrt&. a legfels&b szintig €rtik munk6jukat, fellbm6szetes€nn€mis blret ezmrisk&rt,hiszenpl. a
ada$kat, 6s kev6sb6 6lnek vissza pozici6jukkal.
forgalan r€sz6rdegybgnragasabb
poziciobanl€vd
Szsnoninak tartqn vezet6i szemmeln6zve, ha egy
,X" ur, aki egy ,,y'iaQcrrtan, felel& vezet6k, alkalmazott az iddszakos vizsgdn bukik ki, hiszen a
valamint szaks?Enez*itisasEgvisel6kjelenl6!6- ktitelezettek nap mint nap kell, hogy dkalrnazz6k,
benkijelentene,hogy: ,,e az utasfrisnem 6rdekli, kelt hogy a gyakorlatban bizonyitsrik felk6sziilts6iu al&or is azfog t6rtennl @it 6 akar",Fjtenr[non- giikel, mtS a haszl{lhatadan utasir6s ellen6re is,
dani term6szetes€n
senki sernmert. f6lwe munka- bal€sehent€s€n, a k<izleked6sbiaonsdgdt megtart-

(nre{e/t

Kedves Mozdonyvezet6k !
Nagy k6r€ssel szerctn&rk Ondkhciz, mozdonyvezetdkhciz fordulni.
Borzasdoan idegesit6, hogy amikor lakoa tertiltur
haladnak kercsdtil, k6t-hrirun pillanatra abbalngyjr{k a kiirtiil6sr
Valamit ki kellene tal6lni, hogy meg6ll6s n6lktil
zengien a kttut, hogy 1007o-osbiaonMggal ki tudja
kdsziteni a vasrit mellur 6ldk idegrendszer€t 6s hall{sdt.
Miel&t elindul a vonat a v6gr{llomds6l a kiir
gombj6t (karjit?) vagy le kellene ragasaani, vagy
kiekelni, rigy biaos, hogy megr{llds n6lkiil sz6lna 6s
a mozdcryvezetdcnek ene sem lenne gondjuk.
Borzas46an idegesft6 hajnalonk6nt rigy felijedni a
kiirtcildsre, hogy az megszakitrisokkal sz6l @.: 2
km-en csak 5-6-szor nyomj& meg.) Este megint
rossz tigy elaludni (nem aludni), hogy nem folyamatos a ftils6rt6 kiirt<il6s.
(lgy szeretndnk, ha a r6di6t €s TV-t, m6g z{rr ablak
melletr is csak teljes hanger6vel hallgathatn6nk,
nyitott ablakn6l meg fel sem kellene kapcsolni, mert
rigysem hallani bel6le semmit a zajt6l. (kgal6bb
n{szokndnk az olvasdsra.)
Ha megillis 1d116 krirt<ih6nek, m6g annyi baleset
sem lenne mint igy,6s a mozdonyvezet& nyugdtabb lelkiismerettel 6lhetn6nek, hogy 6k minden
tdliik (ki)relhet6t megrenek.
Rem6lltik,,rnegdrtik" k6r€siinker.

'

tdbbezervasftmelleu6l.St"ffiffl

(A szerk. negjegyzdse:
Tisztelt titbb ezer yasit meltett 616 dllampolgdr!
Nem udom lallottak-e azokrhl a tragididkr6l, amelyek az elmilt Cvekben, napokfun bekiivetkcztek?
Ha egyetlen emberilet megmenthetd a figyetemfethivds ezen fonrui/ival, ilgy hkzem ezt kctl tenni!
Higyjik el a mozdonyvezetdk ,,lelkiismeretit" m6rhetetlenril negrdzm egy baleset lupcstina t6bb sziz
mdteren szdtsz6rilott embei szemek Mtvdnya. Taldn jobb lenne Hhiisen azdrt tenniink, hogy az embei teremttniny felismerje, a t6bb sziz tonn^ kolosszussal tirt6n6 iitkdzAsb\l csak 6 keriilhet ki
vesztesen!S.J.)

hely€r,irod6jrit,ir6aszr"l,tu.
Felesleges
tqrribb sonolniavezr/;firhalalqn dssze- Perszevalaholmdgiscsaklltezik veza6 hirinyosfm6d6sait,vissza€ldseit,hiszrrrterzel valamennyi s.{g!Ez nerna munkav6llalokhiMja.
munkavdllal6-k6sz<irhedenevaddernokn{cir{nak Visszal6rvem6g az id&zakoc vizsgdaatr{silyen
-mindannyian tisztribanvannak.
ktiriikn€nyeire,iefoly6s6ra,gondolon ez tafiozna
Ilyut l6gk6rbentehdtisnreteltenelkezd6dtekazid6
ltslcin azdrintetttertiletekslkszewe zai nsfrsegszakoevizsgdk.
Anevezettteriilelenaforgalmivizsvisel6i,szervezetiprobl6makdr€be.Szegyenr6jJk
ga sike,rcegy dllirdag nagprd6srl, ,,rir" sabjektiv
n6zve,hogyeln6znekilyen srilyosprobl6m6kfdldn,
megit6l€s6nmrilik. Ea az fr, aki el6tt szint€valaterm6szelesenmin&itiezazada.ielviszervezetemennyi vizsgdrak6telezenmunkevrillal6eldadja:--kjt.
'Jehererlen,h6!uk6l jitvd', cinikus mosolyan6ha En6z6stk6reka tertiletretcirt6n6utal{s6r! de rigy
*
udvariadantegezisem<igiis meghfzod6k6rd6sei gcrdolom,hogynr.{rigazineljinazid6anevezett
el&t tuddsrit
briileten, a kd;*ori viszonyokegynuistsemmibe Tisaelt Mozdonyvezet&. Szakszenezete!
F6lnektdle' F€lhedhk is, hiszenhangulatr{n
el6zG
vev{ bernocskofu
magararr6s
felsimol6gig, valaleg
buldsi %, valamint nevek alapjrin mint a szakszolgarof,a l, azalkalmatlan,ernbe- Alqn_6sfdn<ik l6ternre
is nagy 6rdekldd6ssel olva"besfgm"
ernberck,csal6doktdrnekdcsze,vi{lnaka siillyesz- rileg min6sithetetlenalakok vasriu6lj6 messzirc sorn On<jk
6rdekes Mozdonryezat&, I ^pja cimrl
t6be.
6rt6n6 eltr{voliuis{ira.
fjsdgukat. Kb. 5 6ve volt, hogy 6n6k kerestek az
Igen,,ezcna teriil€tenvinigzft a kompci6, hiszen Tal6neljih azazid6 is, amikormegfelel66segy6r- djMgon keresatil
balatoni nyaral6val rendelkez6
egyediilcsakneki kell ,5z6lni" valamelyszdgfitati tehntf,szemdlyicselekv6si
feladariort,feleJ6siget
szem6lyeket, ndmetorsz{gi vasutas vend6gek nyafddarek' ve?r;tfu)G & mir h*ik is a vizsgrira meg$.iroz6,viratharatlankerctutasi6salapj6nkell rafu{sira.
En akkorjelenrkeaem 6ntikn€1,6s a cikiirelezelt
a vasurass6gnak
netr6z,embertpnOUOmur*a;at
mern megplent egy n6met vasutas 6jMgban. LegA hleishoz eEg, ba visszasz6la rcszortoaiinaka
v6geni.
nagyobb <irftndmre sikertilt nagyon j6 ban{tsdgba
f&tik6neft unszimpatikuregy vezetdrelqalantod
Tisaelettel! keriilni 2 n6met mozdonyvezet6 csaldddal, akikkel
Avasritszolgdlardbanhossziid6rtdlr4becsu-m6g most is tartjuk a kapcsolatot. Mostani k6r6sem
TggraC{maz6t kap ,,valakit6l",vagy ak6r nem
fekszikb a szc[gdlatife6k6vel, helyettes€velstb.
lercs,a vasririgazjrivdj#rt dolgoz6munkat6n. is ezzel ftigg chsze, legyenek szivesek cimemet
Igen!TrsaebOlvas6,sajnoc
ezigymltkddik, niad6- (A szerk.r*gjegyz6si:
lekdztilni a kiilf<tldi vasutas djsigban, hogy szivesen
sulbizqtyfthat6anl
96r hpunkfui'nem szokdsndv nelkijli tevelelet
l6tnrink vend€geket baldtonfenyvesi nyaralonkban,
Eznn{riinmagdbanistizanyitjaatisteltiagaba- kbziilii, azonfun a t6ma kizirdekils1gemiatt
szerctnem a vasutasban{ts6gotm6g jobbanelm6lyitoc(6svezetdappaniax)hozzill6s&,emberi,erktil-tessziik.
Ha az olvas6ilevCtbenfogtaltaligazak, teni.
csi 6rdkendj€t Aa is nyilvnn bizmy'tja,hogy sz6 a nyilvdnossdgsegitsigtvel teneltin* a ietyzet
Nagyur sz6per,k6szoirirn segits6gdket.
nina oktat6jellegtt vizsgia*i*r(il arevezEtts?E- megvdltozlsa1ra*lAei. Amernyibennem
fedik
Trsaelettel:
m6lyndl Riaddsul a nevezettVF-n€l - a vizsgdk a valhstigot,rigymindenkitnletnZzestkeriink, aki
Sz6cs6nyi Istvr{n
* pUaal rfg je{etr volt.egy mfsft, 6ppen esetlegesenmagdra voratkoztatja
a leirtal<at.
4*
8800 Nagykanizsa,
frissenbevczaecoktat6aisz,akirovftbbcryoliiorS.I.)
P6terfaiu. I 1/C.
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,tflwT%gfi
FREFFdts6t p6F W.VftnBr
A lebuk6 nap f6nye beragyogta a vdros fol6
emelked6 hegyek csicsdt, amikor Matild
asszony befejezte a csomagolist. Az rititiskik, b6rdnd0k 6s kdapdobozok ott sorakoztak a nagyszobaajtaja el6tt. A sijtEt szinrl
ttiruMba tiltoztitt hiziasszony v6gigi6rta a
ehnondott
lak6st, s a konyhdban fjMl
minden tudnivd6t a szakicsn6nek 6s a
szobalinynak. telktikre ktittitte, hog;r ne
kertiljtin csip6s-paprikis 6tel a f6rje tiny6rjira, mert a doktor a gyomorpanaszai miatt
ezt megtiltotta. Hiiba is kdnyiirdgne a hiz
ura. nem szabadftszeres 6teleket ennie. A
szobal6ny figyelmeztesse gazdljit, ha reggel
elfelejtene tiszta gall6rt venni, s az tizleti
iigyek miatt kisse feled6keny Forkert trnak
minden nap adja a kez6be eserny6j6t. A
szesz6lyesiprilisi id6jinis gyalran megtr6fdlja a vdros lak6it, s a hdz ura nem
engedheti meg maginak, hogy v6letleniil is
meglzzon, s cvrpzottan fogldja a venddgeit.
A szem6lyzet tagiai minden mondat utin
b6lintottak, de mdr nagyon untik a sokszor
elhangzott intelmeket. Matild asszonytivozisa utin a szakicsn6 meg is jegyezte:
- I:itszik, hogr ritkrin utazik el a nagys gos
asszonyitthonr6l. Csak egy h6napra megy
ftird6be, s m6gis annyit besz6lt, mintln
v6grendelkezne.
A szobaliny hangosan helyeselt, de abbahag;rt& a beszelget6st, mert kocsiziirg6st
hallottak az ablak el6tt. Mindketten kin6ztek az utcSra, s a megill6 konllisb6l a hiz
unit littik hszdllni.
- Hamarosan indulnak az illomisra - jegyezte meg a szakicsn6.
- Matild asszonysig nem szeret kapkodni,
ez6rt mindenhovi min&g kordn meg6rkezik - vilaszolta a szobaliny, s elsietett a
csomagokat kihordani. N6hriny perc mrilva
minden poggyas a hint6n volt, s Forkert
rir 6s neje is beszilltak a konflisba. A lovak
vigan bandukohak a macskakiives utcin,
mignem a sarkon eltfintek a kapuban dll6
szem€l)zet eliil. A kocsi a vasritdllomis fel6
tartott, s teljesgn beesteledett, mire oda6rt.
Az 6piilet el6tti t6ren brirn6szkod6 hordrirok kijziil az egdk riigt<in a konllis mellett
terTnett, s a vir6terembe hordta a csomagokat.
- Akkor fizetem h, joember, ha a budapesti
gyorsra is felrakta a pakkokat. Maradjon a
kiizelben, s a vonat 6rkezese el6tt viglren
ki mindent a peronra.
A hordir kiment az l. osztTlyi v6r6teremb6l a folyos6ra s ott leiilt a padra. A
hizaspir kiiriiln6zett a kiviligitott teremben, de csak n6hiny idegen utast littak. Kis

id6 eltelt6vel Forkert rir kis6t6lt a mdsik
ajt6n, s a tet6vel v6dett peronon elindult
az dllomisf6niik irodrija fel6. Elhaladt a
mrisik k6t viroterem el6tt, majd a csarnok
bejerata mellett. A nftva l6v6 ajt6kon
belitott a jegpenzt6rakhoz, ,6s lifita az
illomis el6tti t6rre 6ppen befut6 omnibuszt. Elhatirsta, hogr visszafel6kijriiln6z
az rijonnan 6rkezettek kiizdtt, hitha talil
ismer6st. A huzatos csarnok bejdratit otthagyta, s a poggyiszfelad66s a tivirisz ajtaja
ut6n megtdilta a forgalmi iroddt. Az dllomisf6nijk 6ppen akkor l6pett ki a p€ronra,
s mosolyogva kiiszdntdtte.
- Hov6, hovi Forkert uram? Csak nem
utazik el? Mi lesz a szrillod6jival addig?
Elkiildi a vend6geket, s lelakatolja az zit6t?
- Nem 6n vdf,om a vonatot, hanem a
'
feles6gem.
- Elutazik Matild asszorry?Hdt h fqg nekiink
a h6d6 esti kixtyapartira olyan ffnom pistetomot k6sziteni?J6l fbzrek ugan az Eur6pa
Szill6 szalcicsai,de aigui csemegereceptj6t
csak a nqgsdgos asvony tudja.
- Egy h6napig n6lkiiltizni fogl& vend6gek
"
is 6s a csal6dunkis felesegemkedvesseg6t.
- Csak nem beteg Matild asszony?
- Szerencserenem, de a doktor dltalinos
vizitici6t csinilt nilunk, s mind a kett6nket
ftird6kur{ra ktild0tt. Matildomnak inkibb
a sok idegessegt6lkell uivol maradnia. De
nem akarom feltartani az {llom6sf6ntik
urat, csak az irint szeretn6k 6rdekl6dni,
hoglr nem k6sik-e a bukaresti gyors?
- Nem tartott fel, Forkert uram, 6s szivesen megmondom, hogr a hat6rr6l mdr
elindult a verelv6ny. Ha csak nem jdn
valami kiizbe, akkor id6ben itt lesz a 601.
szimri gyorsvonat.
- Nqgyon kijszijnijm a j6 hirt, s nem
za rom tovibb a munkijiban. ViszontlitAsra az Eur6pdban. A feles6gem utazisa
rem6lem nem akadilyozza meg a h6tI6i
Litogat{sait!
- Hogrne, feltddeniil ott leszek. A nqgys6gos asszonynakj6 utat kivinok 6s cs6kolom
a kezeit. Viszontlitisra Forkert uram.
A sz6llod{s elindult visezafel6. de nem a
peronon ment v6gig, hanem a p6nzrircsarnokon it. A jegret vilt6k ktjzijtt nem litott
ismer6st, s eg;rediil tert visszaa vir6terembe. A hizaspir besz6lget6set f6l tizkor az
ajt6n bel6p6 kapus zavarta meg, aki megrizta a kezeben lev6 cseng6t 6s harsogva
kiiztilte:
- A Bukarestb6l indul6 6s BudapestKeleti
pilyaudvarig kitztiked6 gyorsvonat 15 perc
mrilva 6rkezik.

Forkert6k kimentek a peronra, ahol njb6l
v6gigment a cseng6t riz6 vasutas, s felsorolta a gyorsvonat megill6helyeit is. A
szuszog6-frijtat6mozdony behizta az illomdsra a szerelv6nyt, s az utasok elindultak
megkeresni a kocsijukat. A szepszimf utaz6 nyugodtan rakatta ftil a csomaqiait, mert
a brass6iak megszoktik, hog;r minden vonat
sok6ig dll az illomisukon. A hauirig hrizod6
pilya meredeks6ge miatt Brass6banmozdonyt cser6ltek, s ez sok id6t vett ig6nybe.
Matild asszonycsomagiait a horddr felhordtz az I. osztAlyi hil6kocsi egyik ftilk6j6be,
ahol minden b6rijndnek 6s doboznak jutott
hely. A hordir lehrizta az ablakot is, hogy
az indul4sig m6g besz6lgethessena hdzaspir
egymissal.
- Segesvirig biztosan nem tudok elaludni
- sz6lt ki az ablakon a f6rj6hez Matild
asszony.
- En m6g soha nem littam 6jszaka a
segesvdri dllomis 6ptilet6t. Addigra mindig
horkolni szoktam. Nem baj az, ha rdgtdn
nem jiin 6lom a szemdre. Addig marad
igyban, amig kedve tartja. El6g lesz Arad
ut64rdtmenni az 6tlcez6kocsiba.
- Na, majd meglitluk - s6hajtotta a feleseg.
Forkert fr el6vette a zseb6rijit 6s felpattintotta a fedel6t.
- Egy perc mrilva indulnak, drigiml ligy
l6tom, hogy a mozdonycser6vel is v6geztek. Vigydzzon magira 6s pihenjen j6l.
A szerelv6ny hirtelen megl6dult, s lassan
hgdrdiilt az dllomisr6l. Forkert fr arra
gondolt, hogy milyen rossz m6dszer ez.
tegalibb valamilyen hanggal jelezndk az
indul6st. Mi lett volna, ha m6g fenn vagyok
a felesegemn6l?- ftistirlgdtt magiban.
A tivolod6 vonatb6l Matild asszonyfeh6r
zsebkend6velintegetett f6rj6nek, amig litta. Majd er6lyes mozdulattal felr6ntotta az
ablak sz6les kdtel6t. A keretes bels6 r6sz
engedelmeskedett, s az tiveg alulr6l felfel6
becstszott a hely6re. M6g j6, hogy megmutatta a hordir az ablak mtkiid6s6t.
Kereshetn6m a kalauzt, hogy megszfinjbn a
huzat - gondolta magiban Matild asszony,
majd tiizetesen kiiriiln6zett a ftilk6ben. Az
I. osztllyu kup6ban eg;r sdt6tbord6 plUssel
bevont fekhely volt, felette polcok. A fiilke
mrisik oldalihoz er6sitett6k a mosd6kagyl6t
6s az asztalkit. A tisztilkodishoz szappan
6s tori.ilk6z6 illt az utas rendelkezds6re, s
Matild asszony ki is pr6b6lta a csapot.
Egyenletes sugirban folyt a iz a r6zcsapb6l, a tdrl6kend6t pedig frissen mostik 6s
vasakik. Onk6nteleniil is a viz ali tartotta
a kezet, s a lefoly6 siit6t 16megh6kkentette.
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Vajon hol lett ilyen piszkos? ,,Biztosan az
integet6skor kertilt valami a kezemre" gondolta. Megndzte a zsebkend6j6t, az is
kormos volt. Hatirozott mozdulattd kinfltotta a b6rdndiit, s kivette a tetej6n l6v6
hdl6kiintiis6t. Attiltozott, s kirakta a neszesszer6t az asr.alra. Kivette bel6le a
repiil6s6t 6s az asztalkdzepre tette. Kipr6bilta, hogr az igyb6l el6ri-e az tivegcset.
Megni'ugodva titta karnyu;tisnyira az utaziskor szimira oly fontos szert. Minden
ritra rnagival vitte a repiil6s6t, mert felt a
rosszu116tt5l.
Eppen elhelyezkedett a szepen megvetett
dgy paplanja alatt, amikor hdk kopogist
hallott az ajt6n.
- Egy pillanat - sz6lt ki, s a reteszt
kinftotta, 6s visszabrijtaz 6gybz. - Szabad
bel6pni.
A hil6kocsi-kalauz barisigos kdpe jelent
meg az ajt6nllisban.
- Ezer bocsinat nagysigos asszonyom, de
elfelejtette kijzajlni, hogy mikor 6bresszem
fdn
- trgren szives Arad utin kopogtatnl.
Rem6lem, addigra magamt6l fel6bredek,
de a biztonsig kedv66rt sz6ljon.
- Meglesz, nagys-igosiirsszonyom.Tovibbi
j6 pihen6s 6s kellemes ilmokat. Viszontldt6sra reggel.
A tisztelg6 vasutasutin bezirta az ajt6t, 6s
dohogott magdban.
feled6keny is
"Ir,lilven
vagyok! M6g j6, hogy nem akkor jtitt a
kalauz, amikor vetl6z6dtem. A felszilldskor kellett volna rnegbesz|lni az 6bresztest."
A glrorsvonat robogott tovibb, 6s az egyenletes kattogis hamarosan ilomba ringttta
Matild asszonyt. A hil6kocsi kalauza is
behriz6dott a folyos6 v6g6n l6v6 szolgdlati
Iiilk6j6be. Npgodtan iildiig6lt, mert felsz6ll6 utast m6r nem vdrt. Minden ftilke
foglalt volt, s minden vend6g nlugov6ra
t6rt. Soborsinnil kell a temesviri hizasp{rt
fiil6bresztenie. akik Miriaradndn szdllnak
dt. ,,El6g csak hat 6rakor 6bredni" - gondolta el6gedetten a kalauz. Nagyot ny$t6zkodott, 6s abban a tudatban, hogy ma
szerencs6snapja van, eldudt.
A vonaton a szem6lyzeten kivi.il a post6sok voltak 6bren. A postakocsi ajtaja
minden illomison kinyilt, 6s titokzatos
zsikokat raktak ki 6s be. A kisebb csomagokban levelek 6s t'nzes utalvdnyok,
a nagyobbakban bukaresti tijsigok keriiltek a peronra. A feladott zsdkok szijit
rijgt6n kinyitottik,
s az egyik postis
orddgi gyorsasiggal vdlogatta sz6t a leveIeket. Kez6be vett n6hdny borit6kot, s
egyes6velaz el6tte l6v6 rekeszbedobdlta.
Minden rekesz mis-mis f6vonalat jelen-

tett, amelyekentovdbbitottik a ktildem6nyeket. Amikor megtelt lev6llel egy szekr6nyke, akkor az dsszegyrilt kopertikat
beleraktaa megfelel6zsikba. Minden illomdson adtak fdl fjabb 6s tjabb zsdkokat,s
a postisok eg6sziton dolgoztak.
Az I. 6s II. osztilyri kocsikban szolgilatot
teljesit6 kalauz valamennyi megd,lldskorleszillt a peronra, 6s segitett az utasoknak.
Az lprilisi 6jszak& m6g hfivdsek voltak, de
ez nem csokkentettea forgalmat. Az erd6ll
utasok szerett6k a bukaresti gyorsvonatot,
mert val6ban gyorsan oda6rt Budapestre.
Sokan szdlltak fiil a Maros menti dllomdsokon, s mire a szerelv6nyki6rt az Alfijldre,
mir csak a II. oszfilyon volt n6hdny iires
hely. Az utasok legtObbje szuny6kdlt, de
n6hdnyan szemtanrii voltak a napfelkelt6-
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nek. A nagy hegyek kirzott kan.rarg6 Maros
hol a vasriti pilya egyik, hol a mdsik oldalin
futott a Tisza fel6. A szffk vdlgyben zakatol6
mozdony egyre ritkul6 6s alacsonyod6 hegyek ktizott haladt. A feny6erd6ket el6bb
a r6tek, majd a szdnt6k vdltottik fol, s
hirtelen elmaradtak a hegyek. A sijt6t foly6viilgyb6l a sik vid6kre kifut6 gyorsvonat
utasait meleg napsugarak ktjszcjntott6k.
Akik 6bren voltak, hamarosan6rezt6k a nap
meleg6t. Matild asszonyfiilk6je a hfivtjsebb
oldalra n6zett, s csak a kocsi folyos6j6n
csillogott a napsugdr.Matild asszonyalvdsdt
a f6ny nem zav^rta. Annil inkibb felriadt
a zajra, ami beszffr6ddtt a zirt ablakon
keresztiil is. Felkbnydkdlt az igyban, s
tehntete az aradi illomd,s apr6 tornvokkal
diszitett 6oiilet6re esett
(folytatluk)
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E rouatszdmodras nyitolt ddd1gj Tes, maldcsakfe/llgyelrii Va/aki/
aa
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DO-DO,GOK-A
E t',ttietOtt
valakiis azt gondoln6,hogy egy copfoskisl6nyszalagj6r6l,
vagy net6na
melyetsebess6grekordjukkal
6rdemelnekki, van sz6, h6t
; haj6kk6k szalagj6r6l,
3 nem,a mi kis 0titArsunk6l
a knr/6szalagr6ldddog6k.Nagyonr6g6tagondolkodom
rendszeresitett
TELOCKsebess6gm6! m6r azon,hogya MagyarAllamvasutakn6l
mintaz Eur6p6ban
! r6k,mi6rtalacsonyabbrend6ek,
masvasutakn5l
l6v6ugyanilyen
E t6rsaik.Val6j6bannem is azok,de utasftesaink
azzA leszik.M6s vasutakn5la
zAr6csavarjAn
l6vdn6gyfuratonkeresztr.il,
le6lmozval6tjael leladat6t.
! berendez6s
5 Rajta l6v6 kis ablakonkereszt0la mozdonyszem6lyzet
meggy6z6dhet,
hogy a
szalagvan. K6t kis ,,6llit6fulecsk6j6n"
a szem6lyzetkorrig6lhatja
az ; k6szUkikben
i esetlegesnem helyesiddbeAllitAst.
A sz6mlap6s a mutat6ksegits6g6vel
a moz- E
; donyvezet6inform6ci6tkap a vonata sebess6g6r6l6s ezzel a k6szul6k6s a
kapcsolata
lez6rul.
: mozdonyvezet6
3 Mivela mozdonyidSszakorrk6nt
a vontat6sitelepekrek6nyszerul,ez idd alatt a 3
az elhasznabdott
szalagotkiveszi,6s 0j
- t 6ll
- " 'hely6be.
.--t
Term6- !
= bnntartesiszem6lyzet
= szetesenaz olomzetalp6tolj6k.lgaz ezzelaz eljarassal,20 6vi tapasztalatut6n i
E m
orom
a n d n n i 4Q%-kalkevesebb
! O o / ^ - k a l k o r r o c o h h cszalag
z q l a n kkerUl
o r i i l ffelhaszn6l6sra,
olhaczn6l6cra
A
a egygazdagabb
aart aatAanahh
I
mondani,
de
3 merem
!
is sz5mit.
3 vasftn6140% kolts6gmegtakarit6s
3 NelunknemlHat persze,hogynemlNemis az6rtvan!Jo az a szalagocska,
sok 3
bebizonyitva,
hogy,,r6mis szuks6gvan"cimsz6alatt, !
; napeltelteutan,esetlegesen
E ellencirz6st
v6gzek.
E
Bebizonyftor,
hogyr6m is sz0ks6gvan 6s milyennagy embervagyok.LeszabA- !
!
mit irjanak16.lgaz,akinekea meg k6ne I
! lyozom,tobb esetben,hogytrir6gess6k,
I tenni,mar nem is tudja,mit kivennakt6le.De ez sem b.a1,
majdlehetjegyz3kOny-I
hogyr6mis sz0ks6gvan. Es ez meg mindignem baj. i
E vezni6s ezzelis bizonyitom,
! Hi6bamondj6kkornyezetemben,
hogyracionaliz6l6s,
rAmszUks6gvan.
e
teszek-veszek,
int6zkedek.
lgaz,hogyez a MAVszameramedd6 !
; Mertbizonyitom,
de nem baj 6n fizet6stkapok6rte.Egy gazdagvas0tilyetnem tehet l
3 teljesitm6ny,
6s a rend,fegyelem,a meg nem tort6ntelherit6sa,3
! r"S, de Ml ,kigazdAlkodjuk"
felel6ss6gv6llal6s
n6lunkis el6terbelesz,ha ;
: igenfontosfeladat.Az egyszem6lyes
; baj tort6nik.lgaz egy kicsitforditotta dolog,de n6lunkez mlr nagyonj6l bev6lt. I
hogyhalstenmentsbaj tOrtenik,
int a repulSg6- [
! Eur6p6banaz6rtvan a,,TELOCK"
be. N6lunkez a szerepsem elhanyago- !
! pekndla,Jeketedobozok"szerep6tt6ltse
! land6,de.m6gvan manapsAgegy nagyonfontosszerep,a munkahelyteremGs. f
folyamatabaneanemveszi
6szresenki,h6tigenfigyelemre
! HogyaMAVAtalakit6si
I
! nem m6lt6l H6ny f5 brivik meg h6l6zatiszintene k6sz0l6kecskemogott,nem i
! foglalkozikvele senkisem. MibekerUla 4O/nkalt0bb km6 szalagfelhlszn6l6s, !
3 nemfoqlalkozik
velesenkisem.
r Ja.de csaken dodoqok...!?!
i ESIAI6N"MASLESZEZ A MAV"
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Tirdjuk h6ny 6ra van!
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