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Megint ősz
Peregnek a napok,
a nyárnak búcsút
mondtunk, és egyre
sokasodnak a feladatok, mozgalmassá válnak a dolgos
hétköznapok.
Tán
korainak tűnhet, de
mégis felmerül a kérdés, hogy az idei évben, hogyan sikerül
a megkötött 3 éves
megállapodás béremelésre vonatkozó részét precízen, minden dolgozói
elvárásnak megfelelően lezárni. Az idei évre, illetve az azt
követő két évre szóló megállapodást március 13-án írtuk
alá. Azóta számos egyéb megegyezés, illetve munkáltatói intézkedés történt annak érdekében, hogy további
béremelésekre kerüljön sor. Ma se szeri se száma, hogy
milyen egyéb bérintézkedések kerültek végrehajtásra a
Csoport tagjainál. Szerencsére ez azt mutatja, hogy maradt a megállapodásokon túlmutató bérelemek kifizetésére is tartalék, bár ennek ellenére is elmondható, hogy
nehéz ma a munkaerőt megtartani. Ebben óriási szerepe
volt az elmúlt hat évnek is, amikor béremelésekről szinte megállapodni sem lehetett. (Nem azért mert nem volt
munkavállalói követelés) A probléma kezelése már nem
tűrt további halasztást. Vélhetően a politika felismerte e
gondot és hozzájárult a már ismert megállapodás megkötéséhez. Ennek köszönhetően a következő évre 12%os béremelést kell majd végrehajtani az idei 13 % után. A
Mozdonyvezetők Szakszervezete ennek megvalósításában következetesen azt fogja képviselni, hogy az emelést
a tarifatáblára kell ráépíteni. A munkáltatót elismerve a

tarifatáblák létjogosultságát – időközben – több munkavállalói csoport esetében is bértábla szerinti bérezést
próbált bevezetni. E szándék – mai ismereteink szerint –
folytatódni fog, hiszen a munkáltató sűrűn emlegeti, hogy
a munkavállalók közötti bérollót szorosabbra kell zárni.
E dicséretes szándék most könnyen arra fogja sarkalni
a munkáltatót, hogy azokat a plusz forrásokat, amelyeket az idén, a megkötött megállapodás óta folyamatosan
meglelt, előhúzott a kalapból, előbb vonja be a tárgyalásokba. A forráskeresés módja nem lehet az, hogy bizonyos munkavállalói csoportok terhére növekedjen más
csoportok béremelési mértéke. A szakmák közötti hierarchia, melyet közel 170 éves vasúti múlt támaszt alá,
nem lehet forrása egyéb elmulasztott béremelések végrehajtásának. Vélhetően, mint ahogy ezt már 170 éve teszik, átszervezik a vállalatot. Nem is vasút lenne, ha nem
ezt tennék. Aztán, hogy jobb lesz-e, hatékonyabb lesz-e
ki tudja? Az elmúlt évtizedek átszervezéseit, melyeket én
ismerhetek rövid pályafutásom alatt, nem mindig csak a
sikertörténetek fémjelezték. Arra azonban mindig alkalmasak voltak, hogy az átszervezések bizonytalanságai
rombolják a munkavállalói hangulatot, a munkamorált és
a vállalat iránti elkötelezettséget.
Nem hinném, hogy unalmas lesz az ősz, ami elé tekintünk. Jó lenne egy olyan év végére rákészülni majd,
melynek karácsonyfája alá egy aláírt megállapodáscsomag kerülhet! A Mozdonyvezetők Szakszervezete addig
is folyamatos készenlétben áll, és bár reméli a legjobbat,
de készül minden más eshetőségre is.
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Mi történt Vele?
„Én voltam a
legveszélytelenebb lovag, a
sok közül.”
A „Mi történt Vele?” sorozatunk úgy indult
ez év elején, hogy olyan volt vasúti szakembereket keresünk meg, akik nevéhez
értékes, a mai napig élő rendelkezések,
találmányok fűződnek, akik előbbre vitték
a vasutat. A privát szférájukat csak annyira mutattuk be, amennyire Ők engedték,
inkább a szakmai életüket igyekeztünk
megismertetni azokkal, akik - koruknál
fogva – nem ismerhették munkásságukat,
a régi motorosoknak pedig, a címben szereplő kérdésre próbáltunk választ adni.
Ebben a hónapban szakítunk ezzel a hagyománnyal, mert olyan
értékes anyag került a kezünkbe, amit – véleményem szerint – nem
lehet nem közre adni. Váci otthonában fogadott mai főszereplőnk,
s egy elmondhatatlan beszélgetés zajlott le közöttünk. Óriási tudása, a 90 éves gyermeki, huncut mosolya, humora, visszaadhatatlan élményt adott számomra! Pedig az első telefonhíváskor még
izgultam, mert a Vele kapcsolatos tanfolyami élményeim, nem az
előző mondatban leírtakat tükrözték. A Mozdonyvezetők Lapja
januári számában, bácsival készült beszélgetés elején utaltam rá,
hogy voltak órák, ahova - finoman fogalmazva - nem a legnyugodtabban mentünk be. Akkor még nem tudtam, hogy néhány
hónap múlva azt a tanáromat „kell” megkeresnem, akinél nem
egyszer izzadtam felelés közben, akire akkor még haragudtam is.
Ahogy teltek az évek, egyre többször volt olyan érzésem, hogy
szükség van az ilyen oktatási stílusra is (akár a mai tanfolyamokon,
ahol minden harmadik nebuló megbukik valamelyik tantárgyból),
igaz, ehhez semmi közöm. Ezt nem azért mondom, mert az idő
megszépíti az emlékeket, hanem azért, mert az élet bizonyította
már több alaklommal. Aprólékos, mindenre kiterjedő, de lényegre
törő véleményét kertelés nélkül kimondja, leírja. Ezért bántották
már a mai, (magukat) modern felfogásúnak vallók, így nem egyszerű Őt elérni olyannak, aki nem ismeri. Azoknak is szól ez az
írás, s az az üzenet, hogy nekem továbbra is egyes fékpróbánál
„befékezést követő és oldást követő” vizsgálat van, valamint a
levegő „a forgótolattyú és a tolattyútükör egybevágó furatán keresztül áramlik„ tovább, stb.
Ha valaki azért nem fog bele a cikk elolvasásába, mert hosszúnak
találja ránézésből, annak azt ajánlom, most tegyen kivételt, fogjon
bele! Észre sem fogja venni, s már a végére is fog érni. Vissza fog
repülni az időben, s egy olyan kórképet kap nem rég lejátszódott
eseményekről, amikre nem is gondolt idáig. Politikától nem fertő-
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zött igazi, megtörtént eseteken alapuló történelem órára hívok
mindenkit, egy váci kis fiú, majd felnövő ember életén keresztül.
Elgondolkodtató, hogy valamivel több, mint fél évszázaddal ezelőtt,
milyen körülmények voltak az országban, s történetünkön keresztül Vácott.
Ismerjük meg Ungi József urat, nem csak szakmai életútján
keresztül:
1946. 03. 18-tól 1949.12.31. a MÁV Északi ill. Hámán Kató Fűtőházban több elismeréssel végeztem fizikai munkát, mint mozdonyszerelő lakatos
1950.01.02. - 1950.12.31. Mozdonyfűtő
1951.01.02. - 1951.07.15. Mozdonyvezetői tanfolyamhallgató.
1951.07.16. - 1955.12.31. Fővasúti gőzmozdonyvezető
1956. áprilistól 1959. áprilisig Budapesti Vasút Igazgatóság Általános Oktatási csoport főelőadó
1959. májustól 1967. február végéig a Vontatási Osztály Oktatási
főelőadó
1968. november 1-től 1987. március 30-ig a KPM. I. Vasúti Főosztály Gépészeti Szakosztályon közel 19 évet töltöttem főelőadói
beosztásban
1956-tól 1986-ig tanítottam a mozdonyvezető és a MÁV Tisztképző tanfolyamokon, ebből 26 évig a Vasúti fékberendezések tantárgyat.
1983. évben megjelent akkor új kiadású, három kötetes Vasúti
Fékberendezések Szerkezete, Üzeme, és a Karbantartás irányelvei című tankönyv. Az I. kötet a Mozdonyszolgálati dolgozók részére, a II. kötet a Kocsiszolgálati dolgozók részére, a III. kötet a
Műszaki Felügyeleti dolgozók részére készült. A különböző kötetek
írói egymás munkáját vizsgálták meg a kiadás előtt, míg az Ő
szakszerű tevékenységüket - a gyakorlati tapasztalatom alapján
- egyedül lektoráltam. Az említett Vasúti Fékberendezések ismereteit tartalmazó szakkönyv 30 éven át rendelkezésre állt /tízévenként korszerűsített változatával/ a mozdonyvezetők és a kocsivizsgálók szakmai ismereteinek folyamatos oktatására! Azóta 30-nál
több év eltelt, s nem készült újabb szakkönyv a részükre, pedig a
járművek egyre korszerűbb fékberendezésekkel rendelkeznek. Ma
már kizárólag a helyi vezető a felelős, hogy az adott járművek
fékberendezéseit jól ismerjék azok a járművezetők, kocsivizsgálók,
akik nap, mint nap ezeket a féktechnikai eszközöket kezelik.
I. rész
Szakmai önéletrajza után szeretném megkérni, meséljen
életéről!
1927. március 20-án születtem Vácott, a mai napig is itt élek.
Kettő éves korom emlékei közé sorolom azt a ritka, s örök - tudat
alatt, azóta is megőrzött - képeket, amelyek apám és köztem lezajlottak. Én, mint az élettel megelégedett gyerek, biztos szülői
környezetben sétálok, önfeledten cumizok. Apámnak tetszett is,
nem is. Megszólít: „Nem jó az, dobd el!” Nemigen álltam kötélnek,
többszöri szólítgatásra figyelek csak rá. Apám mindent megtett a
cél és a siker érdekében, ezért kinyitotta az égő kályha ajtaját, s
2017. augusztus-szeptember

felszólított „Dobd be!”. A parancs, az parancs! Ki a cumit, bedobtam, az lángra lobbant, az ajtót becsukta. Én ráeszméltem mi
történt, egy pillanatnyi feszült csend, kitört belőlem az irgalmatlan
zokogás. Anyám csitít, apámat korholja csendben. A második,
máig élő kép apámról: Ül a kis székén, dolgozik. Figyelmét a teendőire irányítja annyira, hogy még a sapkájának az ellenzője is
útban van. Homlokán hátra tolja, most már az arcának feszült
vonásai kisimulnak, szinte mosolyogva dolgozik tovább. Tudatosult
bennem, a jó példa mind máig megmaradt.
A háború, a proletárforradalom leverése, a Trianon-i szerződés
következtében, rengeteg hontalan menekült jött a megcsonkított
országba. Mindezek az okok gazdasági hanyatlást, politikai zűrzavart, pénzügyi inflációt okoztak. Megbukott a korona - mint fizetőeszköz -, új pénz került forgalomba, a pengő. Rengeteg cég,
magánember, gyár tönkrement, közöttük Apám is a csőd szélére
jutott. Elárverezték a házát, műhelyét, gépeit, földönfutóvá vált
négy gyermekével, feleségével. A bekövetkezett hatalmas tragédiát nem tudta feldolgozni, elvesztette lelki egyensúlyát, tragikus
körülmények között korházba került. Az embertelen ápolók, közreműködésével - mivel vagyontalan lett, csak szegénységi ápolásban részesült - fél éven belül meghalt. Az én életemben új korszak, kezdődött apám húga Veronka - aki a háborúban
elvesztette férjét - hogy könnyítsen, szegény anyám kibírhatatlan,
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gondján, bánatán, örökbefogadott.
1929-ben új és igen kedvező környezetbe kerültem nagynénimnél,
amit kis gyerekként fel sem fogtam (családba kerültem). Veronka
mindent megadott, kényeztetett, de egész nap távol volt, dolgozott.
Ezért elintézte, hogy felvegyenek a közeli óvodába. Az ott kapott
nevelés, rendkívüli élményt okozott - túlzás nélkül mondva-, az
egész életemet meghatározta. Az óvónéni /szavakban nem kifejezhető/ példátlanul tehetséges, kiválóan képzett, alapjában véve
erre a feladatra született, gyermeknevelő volt. Közeli kapcsolatot
teremtett gyerekekkel, ennek az eredménye, mindenki a szívében
zárta, úgy tudott bánni velünk, hogy az csodálatos volt és mindenki úgy érezte, Ő a kedvenc. A gyerekek létszáma folyamatosan
60-62 fő volt, amit ma lehetetlennek tartanak, nekem fényképes
bizonyítékom is van róla.
Következtek az iskolás évek (1933), ahol az első osztályban igen
kedves, kitűnő pedagógus tanított, Emma néni. A második osztálytól azonban a bánásmód már attól függött, kik a szülők, ki
kinek a gyermeke. A későbbiekben minél magasabb osztályba
léptünk annál jobban tükröződött, a kivételező bánásmód! Iskolás
éveim alatt, rendszeresen kellett fizikai munkát végeznem. Eleinte,
nagyapám tanítgatott, főleg a kerti munkákra, későbbiekben Veronka keresztanyám vitt magával a munkahelyére. Ott kellet neki
segíteni, vagy a helybeliektől kaptam feladatot.
Iskolás éveim befejeztem (1939. április), már
másnap munkába álltam, virágüzletben kifutó lettem. Odatartozott egy kertészet is üvegházakkal, itt szintén kellett tevékenykednem.
A fő feladatokat az üzletben végeztem, például a megrendelt virágokat házhoz kellett
szállítanom. Ez volt a legjobb, mert megismerkedtem a város egész területével, minden
utcájával. Láttam, hogy örültek a virágnak ritka eset volt, ha nem -, így az öröm nagyságától függött a borravaló nagysága is. Mi
kellett volna más nekem, a cukorimádó ifjú
embernek? A virágüzlettel szemben volt egy
kis cukorka üzlet, így a borravaló nagy részét
itt költöttem el. A fizetésem hazaadtam, azt,
hogy mennyi külön pénzem volt, mire költöttem, senki nem kérte tőlem számon. A virágszállításon túl, a koszorú készítéséhez a drótvázat készítettem elő, a használt drótokat
kiegyenesítettem, a kötöző drótot felcsévéltem. A legnehezebb - nagy bátorságot -,
ügyességet igénylő feladat, a koszorúk szállítása volt. Ez a következőképpen történt:
felvettem a vállamra egy nagy kerek koszorút,
s felültem a kerékpárra. A másik koszorút
feladták a másik vállamra, hátul egy szál dróttal a kettőt összekötötték, megnyomtam a
kerékpár pedált, s irány a temető. Ott elkértem
a halottasház kulcsát, ahol az a halott feküdt,
akinek a nevére rendelték a koszorút. S itt jött
a bátorság ideje! Tél van, sehol egy lélek, csak
egyedül vagyok. Fogom a kulcsot, behelyezem a zárba, csikorogva fordítom el. Nyitom
az ajtót, minden apró zajra figyelek, semmi
mozgás. Elkötöm elől a két koszorút, kibújok
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belőlük, s elhelyezem a koporsó előtt, kibontom a szalagokat,
vissza sem nézek, sietek kifelé, zárom az ajtót, a kulcsot leadom
a sírásónak. Hurrá végeztem! Vígan karikázok vissza az üzletbe.
A megrendeléstől függően volt olyan is, hogy több fordulót kellet
egy nap csinálnom.
Ez a tevékenység közel három évig tartott, eljött az ideje, hogy
szakmát tanuljak. Újpestre kerültem ipari tanulónak, méghozzá
szerszámkészítő-lakatosnak. Ebben az időben ez a szakma nagyon
keresett, jól fizetett volt. Ez a lehetőség nagy önbizalommal töltött
el, mivel húsz inas közül egyedül voltam szerszámkészítő, így a
többi inashoz képest három év helyett, három és fél évre kötöttek
velem szerződést. Ez a büszkeség mindaddig tartott, amíg munkába nem álltam, s megkezdődött - több szempontból is - az
igazi robot! Reggel 04:20-kor ébresztő, gyors mosdás, öltözködés,
reggelizés, már ami ilyen korán jól esett. Indulás vagy futás a vonathoz, mert így fiatalon is tizenöt, tizenhét percig tartott az út a
lakástól a vasútállomásig, a vonat pedig mindig pontosan 05:01-kor
indult Újpestre. Érkezést követően indulás gyalog. (Lehetett volna
villamossal, de az egy alkalommal az oda utazás tíz fillérbe került,
vissza ugyan annyiba, ez heti egy pengő húsz fillért jelentet volna,
ehhez hozzá számítva a heti vasúti
menetjegy ára három pengő ötven
fillér volt. A heti inas fizetésem öt pengő volt, tehát ebből kiderül, hogy nem
igen növelte a családi jövedelmet a
fizetésem, ezért maradt a gyaloglás.
Szegény nevelő anyámnak nehéz mosónői munkájával kellet előteremteni
azt a pénzt, amibe a cipő, ruha, és a
főúri ellátásom került.) Visszatérve az
eredeti témához, húsz-huszonöt percig
tartó tempós gyaloglás után megérkeztem a munkahelyemre, átöltözés
munkaruhába. Az öltözőnek nevezett
hely a tetővilágításos, igen hatalmas
műhelyterem egyik sarkában, félemeleti magasban kialakított, falépcsőn
megközelíthető, deszkapadlóval ellátott, derék magasságig szintén bedeszkázott fogassor volt. Ez alatta
helyezték el a hegesztéshez tartozó,
hatalmas karbit gázfejlesztő aparátot.
Ezt azért kell kiemelni, mert az itt terjengő szag - inkább bűz - beleivódott
a ruhánkba. A nagyobb baj az volt,
hogy az ember gyomráig terjedt,
émelygést okozott. Az öltözést követően kijelölte a művezető az átmeneti
munkahelyemet egy satupadnál. Itt kell
megemlíteni, hogy a cég, tömegcikk-gyártásra volt berendezkedve,
ahol alumínium eszközök előállításához szükséges fémöntöde volt. Az
onnan kikerülő tárgyakat, a nem odavaló - öntödeileg ugyan szükséges -,
de a használati tárgynál szükségtelen
részeket fémreszelővel el kellet távolítani. Ahol az én átmeneti munkahe-
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lyem kijelölték, az összes lakatossegéd ilyen feladatot látott el. A
művezető fogott egy igen egyszerű kis alumínium öntvényt, ami
nem más, mint egy zárt ablak rögzítésére szolgáló kallantyú volt.
Megmutatta, hogyan kell a satuba befogni és a reszelővel az öntési feleslegektől megszabadítani. Ezt követően végignézte, hogyan
tudok megbirkózni egy ilyen feladattal. Megelégedett az általam
elkészített darabbal, ezért elkísért oda, ahol a többi, kb. 30000
db-ot találom, ami megmunkálásra várt, s hogy hova szállítsam
az elkészítetteket. A bevezetőben említett negatív hatásoktól függetlenül nagy lelkesedéssel láttam munkához. Kilenc órakor tízperc
reggelizés volt, jól esett leülni. Délben félóra ebédszünet, közben
ismerkedés a többiekkel. Az otthonról kis alumínium lábasban
hozott ebédet elfogyasztottam, mert délutáni munkaidő nagyon
hosszú volt tizennyolc óráig, ilyenkor a segédek befejezték a napot.
Az inasoknak hátra volt még a műhely takarítása, ami eltartott
háromnegyed hétig, ha művezető elégedetlen volt, akkor még
tovább. Azzal, hogy vidékiek voltunk néhányan az inasok között
előnyt élveztünk. Tekintve, hogy három negyed hétkor indult a
vonatunk, a takarítást hat óra huszonöt perckor befejezhettük.
Gyors öltözködés, futás a vonathoz. (Előfordult a későbbiekben
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- tekintve, hogy párhuzamos utcák vezettek a vasútállomás felé galmatlan, szinte kibírhatatlan zenebona. Közelebbi, s még
-, hogy minden nap más utcán mentünk, végig becsöngettünk a közelebbi robbanások! Olyan érzés volt, hogy az ég a földdel
házakba azért, hogy valami célja is legyen a mindennapi rohanás- egybeér, irgalmatlan nagyságú süvítő hang, a dobhártya beszanak.) Este nyolc óra után értem a váci állomásra, majdnem fél kadni készült, félelmünkben egymáson feküdtünk a futóárokban.
kilenc volt, mire a lakásra. Vacsora, mosdás, ugrás az ágyba, mert A föld most már nem remeg, szabályosan mozog alattunk, az
reggel újra csörög az ébresztőóra. Ez a robot nap, mint nap foly- asszonyok kétségbeejtő hangú imáit néha hallani. Ebben a pillatatódott éveken át. Függetlenül a küzdelmes, fáradságos és egy- natban sztentori süvítés, leszakadt az ég, a hang kibírhatatlanul
hangú, lelket őrlő, sablonos napi munkámtól, azt igyekeztem közeledik, most biztos beszakad a dobhártyám, befogom a fülem!
hangyaszorgalommal végezni. Arra törekedtem, hogy ezt a pár Valaki felordít: Gyerekek ez ideesik! Szavakkal ki nem fejezhető
ezer darabot minél előbb megmunkáljam és kapjak az eddiginél robbanás, beszakad a futóárok oldala, vakító fény. Be vagyunk
nehezebb feladatot. Végre sikerült az utolsó darabot is megmun- temetve, de továbbra is hull a föld, egyre úgy érzem, nem menekálni, szinte rohantam a művezetőhöz, hogy készen vagyok! Máig külök, nem bírok megmozdulni, alig kapok levegőt, szám, fülem,
emlékszem a szavaira -„No, gyere gyerek!”-, vitt magával az ud- tele van földdel! Azt, hogy menyi időt töltöttem így nem tudom,
varon át egy különálló kis szobányi nagyságú helységig. Ajtaját talán több órát, zsibbadt a lábam, a karom. Alig tudtam gondolkinyitotta, s közel az ajtóig és a mennyezetig érő kallantyú men�- kodni, elaléltam. Egyszer csak éreztem, hogy valaki húzza a lábam,
nyiség tárult elém. „Innen vigyél, ha elfogy!” - mondta. Fölbe nevemen szólítgat. Nem tudtam felelni, a szám tele volt homokkal,
gyökerezett a lábam, szólni nem szóltam, felszedtem jó pár dara- szemem égett, nem ismertem rá. A következő percekben többen
bot, s megindultam vele vissza. Ott folytattam a reszelést - már jelentek meg, lemosták az arcom, kezem, inni adtak, kiöblítettem
nem olyan lelkesedéssel -, ahol abbahagytam. Közel
a szám, csak ültem, nem tudtam felfogni mi történt.
máig élő Hosszú idő múlt el, mire magamhoz tértem. Akkor
háromnegyed év elteltével bekerültem a gépműhelybe A
- tehát ezét volt szükség a fél évvel, hosszabb képzé- kép
Apám- láttam, hogy ahol az árokban feküdtem, kb. öt métersi időre -, a fenese bánta már, hiszen szerszámkészíre hatalmas bombagödör széle tátongott. A másik
ról,
tudatosult
tő feladatokat kaptam. Megtanultam esztergálni, hoszélén bedőlve öt oxigénpalack feküdt, ezek az udvar
gyan kell pontosan reszelni, a kivágó acéllapot mikén bennem
közepén deszkából képzett raktárban voltak tárolva.
kell precízen, pontosan elkészíteni - az acél minőséA deszka raktár előtt pár méterre egy hatalmas, másgétől függően edzeni, megereszteni- egyszóval hőkezelni, hogy a fél négyzetméter nagyságú öntöttvas tető zárta a kanálist, így a
szerszám minél tovább legyen használható állapotban.
bombagödör tele volt szennyvízzel. A piac szélén találták meg a
Akadálytalanul folyt a termelés, végeztük a napi megszokott mun- kanálistetőt, alig sérült, egyik sarka törött le.
kát, miközben folyt a II. világháború. Zsidótörvények jelentek meg,
A front közeledése hátráltatta a vasúti személyszállítást, előfordult,
melynek hatására nagyon sok zsidó vallású került hozzánk dol- hogy az egy hétig szünetelt. A vázoltak miatt nagyon nehéz hógozni, ahol nők részére az üzem területén éjszakai szállást bizto- napok következtek, állandóvá vált, hogy a hazautazást csak kasítottak.
tonai autóval lehetett lebonyolítani. Egy alkalommal hosszú váraA vonatközlekedést hátrányosan befolyásolta a háború, ez abban kozás után, nagyon nehezen vállalta egy német gépkocsivezető,
nyilvánult meg, hogy vonatok túl zsúfolttá, kiszámíthatatlanná vál- hogy felvegyen inas társammal, Császár Bercivel együtt beültünk
tak, különösen az estiek késtek sokat. Emiatt arra kényszerültünk az autóba. Ahol ültünk, korom sötét volt, ő el kezdett mozgolódni,
több inas társammal együtt, hogy a Megyeri Csárdánál, az iga- közelebb húzódott hozzám, s szinte súgva kérdezte: Tudod kik az
zoltatás miatt megálló, német katonai autókkal utazzunk haza. A útitársak? Kik? - kérdeztem. Halottak! Mind a ketten megborzonggyárban zajlottak az események, a gépműhely vezetője munka tunk és alig vártuk, hogy megérkezzünk. Amikor kikászálódtunk
közben elvesztette arany karikagyűrűjét. Kerestük sokan, ered- félig kábultan, éppen egy ismerő srácban ütköztünk, aki felvilágoménytelenül. Az elveszett gyűrű azért vált fontossá, mert a kedves sított bennünket, hogy a nap folyamán bombázták a várost. Alsófeleség - aki szintén a cégnél dolgozott, mint az árucsomagolás város több találatot is kapott, a Kodak gyárban sokan megsebevezetője - ezt rossz előjelnek tartotta. Kettő hónap is eltelt az eset sültek, halott is van. Nagyon sietősre fogtuk a lépéseinket,
óta, amikor esztergaforgácsot takarítottam el a gép lábánál, s ugyanis a szegény nevelőanyám másfél éve - mint főszakács - ott
megtaláltam a karikagyűrűt. Vittem a gazdájának, nagy lett mind dolgozott. Hála a sorsnak, neki nem esett bántódása, de mega kettőjük öröme! Nekem igen nagy lett a becsületem, ugyanis erősítette a hallottakat! Ilyen tragikus viszonyok között teltek napegy ilyen karikagyűrű ára minimum évi inas fizetésnek megfelelő jaink.
volt.
Minden nap délelőtt - tíz óra körül - rendszeresé váltak a légiriadók.
Az ország német megszállását követően rendszeressé váltak a Amikor megszólalt a sziréna, minden bajom lett, s nem gondoltam
napi bombázások. A légi riadók alatt a dolgozó nők a légópincé- másra, csak minél gyorsabbam elmeneküljek. Vettem a táskám,
ben, a férfiak az udvaron a cikk-cakkosan kialakított, kb. másfél szinte futólépésben kifelé az üzemből, a városból. A sebességem
méter mély, un. futóárokba menekültek. A bombázások közeled- csak akkor vált viszonylag normálissá, amikor kiértem Káposztástek, már veszedelmesen közelről hallottam a robbanásokat. A megyerre. Ez év december 7-én voltam utoljára a munkahelyemen,
villamos vezetékek táncoltak, a levegő maga is igen furcsa, az égi december 8-án Vácra három irányból megérkeztek a szovjet csazivatarhoz hasonló zajokat produkált, a föld megremegett, lehetett patok, északról, keletről. Délről, tizenkét órakor már a német Stuhallani, hogy az asszonyok a pincében imádkoznak. Egy reggel kák bombázták a nagy sebességgel kanyarodó szovjet harckocsi
arra mentünk be dolgozni, hogy a zsidókat elvitték éjjel, nem tud- oszlopot, de a bomba nem a harckocsikra, hanem a sarokházra
ni hova - a portás biztos tudta -, de nem beszélt. Egy nap bekö- hullottak. Én a szomszéd házban lakó, nálam idősseb vasesztervetkezett a legrosszabb! Riadó, irány a futóárok, kezdődött az ir- gályos fiúval szemléltem a különös háborús eseményeket, a har2017. augusztus-szeptember
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coló katonákat. Velünk mit sem törődtek, űzték a németeket. mormogva mondta: „Jedon kilometer pasli! Nyet kurva, kaput!”. A
Másnap érkeztek a megszálló alakulatok, ezek már ráértek, nőket számat kinyitottam, de a rémülettől hang nem jött ki a torkomon.
molesztáltak. A püspökséghez is eljutott a hír, segítségül a több Ekkor a karszalagos ember - isteni szerencse - megszólalt, mire
száz fő befogadó légópincét felajánlotta a városi nőknek. A város a katona egy pillanatra tekintetét odafordította. Nekem ez a pillanat
asszonyai, lányai, tömegesen kezdtek délután három órától, ván- elég volt, hogy eszeveszett iramban elfussak. Loholva hazaértem,
dorolni a püspöki pincébe és ott töltötték az éjszakát. A ne- ahol a szomszéd fiút - Gyulát - még mindig a két orosz katona
velőanyám, környező szomszéd asszonyok szintén elmentek a szórakoztatta. Úgy határoztunk, hogy nagyon gyorsan eltűnünk,
oda éjszakára, még a szomszéd fiú idősebb édesapja is. Ketten mielőtt a harmadik visszatér. Szerencsénkre az a katonai alakulat
maradtunk a szomszéd fiúval, az én nagyapám ugyan otthon volt, - ahova a vendégeink tartoztak - másnap elhagyta a várost. Amide már napok óta ágyban feküdt, nyolcvannegyedik évét töltötte. kor a szülők hazajöttek az óvóhelyről kiderült, hogy mind a kettőnk
Nagyon sok rossz hírt hallott a katonákról, az orosz ellenes han- lakását igencsak felforgatták, bennünket kerestek. Szólni kell még
gulat nála betetőzött, amikor tudomására jutott, hogy egy ötven arról, hogy a mi lakásunkba bejutni csak úgy lehetett, ha két és
év körüli asszony öngyilkos lett, mert félt a megszállóktól. Azért is félméteres téglakerítést megmászták. A hálószobában szegény
volt rendkívüli hatással rá az eset, mert megelőzően minden nap nagyapám feküdt. Vajon mit élt át akkor? Nem tudtuk meg soha,
odajárt hozzá dolgozni, tehát szoros, mindennapi kapcsolat volt nem beszélt róla. A házban, ahol meghúztuk magunkat éjszakára,
köztük.
másik utcában volt, nem is figyeltünk rá, hogy ott egy orosz katoEstére kelve bezártam a kaput, átmentem a szomszéd sráchoz, nai teherautó állt. Reggel láttuk, hogy egy fiatal kiskatona őrizte,
mert így legalább ketten voltunk, beszélgettünk. Egy rövid idő odaintett bennünket magához és mutogatva elmagyarázta, hogy
elteltével megjelent három orosz katona. Beszélni nem tudtunk a koromsötétben is látta, hogy mi hová mentünk be. Azt is tudta,
velük, mindenféle mutogatás kezdődött közöttünk. Rájöttünk ké- hogy a részeg katonák minket keresnek, de nem árult el bennünsőbb, hogy miért éppen minket választottak a „vendégek”, mert ket. Nem várt érte köszönetet, mi ugyan próbáltuk megköszöni
csak nálunk volt világítás. Villamosáram szolgáltatás, gyertya, kézzel, lábbal, talán megértette, mert az elkövetkező napokban
kőolaj nem volt. Mi is úgy világítottunk, hogy benzint lehetett sze- - ha arra jártunk - összemosolyogva, kézzel intve üdvözöltük egyrezni, azt kettő decis üvegbe öntöttük egy mokkás
mást. Mindezt az élet tanulságaként említem. Bizonyítőrlő, va, hogy milyen lényegtelennek látszó események
kanál sóra, átfúrt parafadugóba egy kender spárgát Lelket
húztunk, s kész volt a robbanásmentes lámpa, csak sablonos volt döntenek adott esetben élet és halál kérdésében.
meg kellet gyújtani. Ez világítás nyerte meg az érkezők a napi mun- A háborús események szegény Édesanyámnak is
tetszését. Hoztak egy üveg innivalót, s mondták nekülönös gondot okoztak. Az idősebb bátyám, a nővékám
künk, hogy „Szegyisz!” Nem egészen értettük, hogy
rem férje is a fronton volt, három gyerekkel egyedül
mit akarnak, a kézmozdulatokból rájöttünk, hogy üljünk
Újpesten, ahol folyamatos bombázásokat éltek át. Az
le. Poharat, vizet kértek, nekünk is töltöttek, koccintottunk, s azt orosz csapatok gyorsan közeledtek, egyre nagyobb területeket
mondták, hogy „Piccs!”. Most következett részünkről az iszonyú foglaltak el. Nővérem úgy határozott, hogy ebben a bizonytalan
meglepetés! A rövidital, amit mindannyian előzőleg vízzel higítot- helyzetben nem marad egyedül, beállított a három gyerekkel az
tunk, denaturált szesz volt, nem pálinka vagy tiszta szesz, undo- egyetlen szobácskába. Az én szegény, de igen szerény édesanyám
rítóan büdös volt. Ezt a denszeszt az ipar szándékosan tette ilyen nem tiltakozott, örült, hogy a bajban lévőkön segíthet. A háború
undorítóvá, hogy adómentes legyen a gyorsmelegítőben használt következtében előállt élelmiszerhiány az addig is meglevő nagyon
fűtő szesz. Amikor már a vendégek hangulata emelkedetté vált az kevés élelmiszer készletet megosztotta az unokákkal. Valószínű,
elfogyasztott szesz hatásától, szigorúvá váltak, vallatni kezdtek hogy Édesanyám nem evett azért, hogy nekik jusson.
mind a kettőnket, hogy hol voltunk katonák? Különösen a szomszéd
Visszatérve saját magamra és a körülöttem zajló eseményekre,
fiút piszkálták egyre komolyabban, mert felfedezték, hogy az egyik reggelente karszalagos orosz katonák gyűjtötték össze főleg a
karján egy régen begyógyult sebhely van, ebből olyan következ- férfiakat azzal a jelszóval, hogy „Málenkij robot”. Tolmács segítsétetést vontak le, hogy ez háborúban szerzett sebesülés. Szinte gével megkérdezték, kinek mi a szakmája, és a szerint szétoszfölöslegessé vált minden érvelés, többször mondtuk, hogy a be- tották az egybegyülteket. A különböző csoportok tagjait egy - egy
tegségéből ered, műtéti beavatkozás miatti a sérülés. Ebben a katonára bízták, s az kísérte őket a munkavégzés helyszínére. Azok
feszült hangulatban, a legrangosabb katona kívánsággal rukkolt voltak mindennap a legtöbben, akik nem rendelkeztek szakmával,
ki: „Szerezzünk neki nőt!” A különös kívánság mind a kettőnket nekik burgonyát kellett pucolni. Az első alkalommal - mint lakatos
több okból is nagyon meglepett, egyrész ilyen igényt soha nem -, egy közeli ismerőssel az orosz katonai parancsnokság épületékellet idáig teljesíteni, másrészt a háborús körülmények miatt, az be kísértek. A szóbanforgó épület a Báthori utca és a Dómtéri
éjszakai sötétségben az utcára sem volt tanácsos kimenni. Hát- erkélyes - északi fekvésű - sarokház, a háború előtt főpapi reziborzongató helyzet volt! Néhány szót váltottunk társammal, s úgy dencia volt. Amikor megérkeztünk a parancsnokságra, a parancsdöntöttünk, vigyem ezt a katonát ki a levegőre, akkor legalább nok személyesen - tolmács segítségével - elmondta igényeit. Az
nem iszik, hátha lehiggad. A lakóházak közelébe érve észrevettem, udvarra nyíló szobához vezettek, ahol két udvarra nyíló ablak volt,
hogy a katonának is fogytán a bátorsága, elővette a pisztolyát. ezekre kellett vasrácsot készíteni, szólt a parancs. Kaptunk magunk
Egyszer karszalagos ember állta utunkat - aki az itt lakók bizton- mellé egy katonát, az elkísért egy lakatosműhelybe. A házat és a
ságát vigyázta -, s tőlem kért magyarázatot, mit keresünk mi itt, műhelytulajdonost mind a ketten ismertük -Horváth Ivánnak hívták,
miért hozok egy orosz katonát a nyakára? A felemelt hangból az együtt jártam a fiával az iskolába -, de az egész család a háború
orosz is megsejtette, hogy itt semmi keresnivalónk nincs. Felém- elől nyugatra menekült. Az eltávozásuk okát senki sem tudta,
fordult, kivette a sötétben a pisztolyt, s a homlokomra nyomta és sohasem tértek haza. A későbbiek során a ház, a Baracsi anyai
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n a g y s z ü l e i n e k
t u l a j d o n a
l e t t . benneteket, de ha ismét valamelyikünkkel találkozik ilyen esetben,
/Elnézést a kitérőért!/ A műhelybe érve megvizsgáltuk, hogy a számíthat a legrosszabbra! Szép csendbe mehetnek!”
A családok a félelem, az élelemhiány, a sok orosz katona miatt,
szükséges anyagok, a munkához a szerszámok rendelkezésünkre állnak- e? Fúrógépen és a fúrókon kívül minden volt. Mivel ko- összeköltöztek az öregek a fiatalokkal, a jó szomszédok egymásvácsszerszámok, tűzhely, üzemképes lábbal működtethető fújta- sal, mert így mindenki nyugodtabbnak s bátrabbnak érezte magát.
tó, kovácslukasztó voltak, ezekkel végezzük a munkát. A tolmács,
1945. február 2-án a Kodak gyárban megkezdődött a munka, a
a parancsnok utasítására közölte velünk, hogy három napot ad a nevelő anyámnak be kellett menni dolgozni. El tudta intézni, hogy
munka elvégzésére, s kérdezte, elég-e? Mind a ketten bólogattunk, engem is felvegyenek - mivel vonatközlekedés nem volt - dolgozde mondta a tolmács: Vigyázzuk, mert ellenőrizni fognak minket! ni. A gyárban mindenütt rendetlenség volt, elsősorban a rendcsiHarmadik nap kettő óra tájban megjelent egy kiskatona autóval: nálással foglalkoztunk, én a karbantartó részleghez kerültem. Az
Davaj, Davaj, bisztro, robot! - szavakkal lépett be a műhelybe, idős dolgozóktól tudtuk, hogy a gyárat elfoglaló katonák felfedezfelpakoltunk az autóra, irány a parancsnokság. Kijött egy orosz ték a laboratóriumban több hordó szeszt. Csakhogy metil-alkohol
tiszt, az ablak elé emeltette a rácsokat. Megfelelőnek ítélte őket, volt a hordókban és nagyon sokan megkóstolták. Ennek a gonezért biztattuk egymást, hogy biztos, valami jó kaját kapunk. Rö- datlanságnak iszonyú következménye lett, a mérgező szesz első
vid várakozás után megjelent a parancsnok, s „Bolsoj passzíva!” hatása vakságot, a továbbiakban keserves, hosszantartó kínokon
szavak és meleg kézfogás után elbocsátott bennünket.
át, halált okoz. Egy hónap elteltével, kaptam egy udvarias levelet
Az élelmiszer és az egyebek hiányában elszaporodtak a környé- az angol cégtől, amelyben közölték nem tudnak a továbbiakban
ken, s az egész városban is az atrocitások. Ezek néha nappali, de alkalmazni a háborús események miatt, a termelési eredmények
leginkább éjjeli lopásokban nyilvánultak meg. A legközelebbi ilyen nem nyereségesek. A felsorolt okok, és a rövid munkaviszonnyal
eset, a velünk szemben lakókkal történt: Az éjszaka közepén a rendelkezőktől meg kell válni, a törzsdolgozók megtartása érdeszomszéd asszony - Sztankóné - jajveszékelésére ébredtem. Se- kében. A fizetésem és az egyhónapos részesedésem borítékolták
gítség! Ugrás fel, ki az utcára. A szomszéd asszony az ablakon részemre, és megköszönték az egy hónapos tevékenységem.
kihajolva - többedmagammal az utcán zömében férfiak -, nekünk
A háború javában dúlt, Budapest ostrom alatt, a németek mindent
mondja a történteket. Rá csak félig figyelve vizsgáltuk
szétlőnek, bombáznak, ezért az oroszok két parlaa sötétben, mit látunk. Kapujuk nyitva kb. nyolcvan Gondolkodás mentert is küldtek, hogy harc nélkül adják fel a várost.
kilós malac tetem hever, félig az utcán, félig az udva- nélkül, főbe- Mind a két parlamentert lelőtték, nekik nem drága, ha
rukban. A tetteseknek nyoma nincs, szerencséje volt lövés jár a há- romhalmazzá teszik a várost. A családunkban is gyáa szomszédnak a lopás nem sikerült. Az emberek
szos esemény történt, 1945. február 9-én reggel nagyborúban
ennek hatására úgy döntöttek, hogy őrséget kell szerapám nem ébredt fel, meghalt. Furcsaságnak tartotvezni kettő órás éjszakai váltással, annak megelőzétam, hogy három nap múlva a nagyapám temetésének
sére, ne történjen sikeres lopás a környéken. Az elgondolást min- napja, egyben halotti évforduló is lett, ugyanis a fia - aki az apámdenki elfogadta, az egyik szomszéd az utcai egyetlen fára egy nak az öccse volt -, pontosan egy évvel később, 1946. február
idomvasat lógatott fel, mellé egy bunkós végű vasrudat. Mege- 11-én hunyt el. A szállást kereső karszalagos katonák a temetést
gyeztek abban, hogy az őrségben lévők, ha gyanús egyént vagy, követően megjelentek, most már nem volt semmi mentség, három
valamit készülőben van, rendkívülit lát verje meg a vasat, ezzel sebesültet helyeztek el a szobánkban. Ketten középkorúak voltak,
riasztva a többieket, azok jönnek segíteni. A rendkívüli lopásokkal kb. 45-50 évesek és igen zárkózottak egy hónapig tartózkodtak
gyanúsítottak egyaránt magyarokat, de orosz katonákat is. Amint nálunk, nevüket sem tudtuk. Mindannyian járóképesek voltak,
az a későbbiekben kiderült a Sztankóék malacát magyarok pró- ezért - a közelben levő - orosz hadikonyhán étkeztek. A harmadik
bálták ellopni. Az önkéntes őrség estétől reggelig működött, ket- egy huszonkét éves – minden hájjal megkent - Moszkva környéki,
tesével óvatosan sétáltunk a házak között, alig vártuk a váltást. kedves kis csirkefogó volt, Ivánnak hívták. Bal kézfején sebesült
Nap közben különböző hírek, rémhíreke terjedtek, mi történt a hatalmas kötést hordott, soha nem nyavalygott. A másik kettő város valamelyik részén, vagy éppen a másik részén, mindenki talán súlyosabban sérült -, de folyamatosan a világ fájdalmát hordigazolva látta az esti őrség szükségességét. Egyszer riadó volt, ta. Iván mókázott, haverkodott, tőlem tanult magyarul, én tőle
mindenki az utcára vonult valamilyen fegyverrel (fejsze, husáng). oroszul. A nevelőanyámat folyamatosan ösztönözte, hogy főzzön
Körül vettük a két gyanú katonát, de azoknak sem kellet több, a neki valami mást, mint amit az ő konyhájukon kapott. Az igényenyakukban lévő géppisztoly lekapták, kibiztosították, reánk irányí- ihez mérten, mindig letett valamit anyám elé az asztalra - mama,
tották és kiabáltak. Bekísértek mindenkit a városi parancsnokság- kusaj - mondta. Arra határozottan emlékszem, hogy vacsorája
ra, s egy szobába vezettek bennünket. Bejött - az általam már után hatalmas, három kiló körüli élő nyulat dobott anyám elé. A jó
ismert - a városparancsnok, meg egy tolmács és a következőket anyámnak ez nem okozott gondot, tetszett a szakácsnői hiúsámondta: „német partizánok vagytok”, ilyen cselekedetekért gon- gának, tudta, hogy Iván az egészet nem fogja mind megenni.
dolkodás nélkül főbelövés jár a háborúban. Parancsnok úr! - szólt
Visszatérve az eseményekre, ún. újpénz került forgalomba, a
valaki. Itt ez a gyerek, aki mindenféle ellenőrzés nélkül három nap Vörös hadsereg által kiadott papír százpengős. Sokaknak ez nem
is önöknek dogozott - rám mutatott-, ő csinálta a vasrácsot az nagyon tetszett, de el kellet fogadni. A háború folytatódott, a hírek
ablakokra. A parancsnok valamit mondott a tolmácsnak - valószínű arról szóltak, hogy Budapest ostroma befejeződött. Többen prórám ismert -, s kiment. Negyed óra teltével egy fiatalabb tiszt jött bálkoztak bejutni a fővárosba egyrészt kíváncsiságból, másrészt,
be, magyarázott valamit a tolmácsnak, felénk fordult a mutató üzleti lehetőségek felmérése érdekében - vonatközlekedés hiáujjával fenyegetett bennünket. A tolmács fordított: „A parancsnok nyában - gyalogosan vagy lovas kocsival. A pénzforgalomban
elvtárs, fontolóra vette a történteket. Most az egyszer elenged megrendült a bizalom, megkezdődött a cserekereskedelem. Aki2017. augusztus-szeptember
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nek élelmiszerből volt kínálatuk, azok ruhaszövetet, egyéb textilárut,
jó minőségű készruhát, ékszert, aranyat kértek. Kaptak is, fogalommá vált a só, a cukor, mindenféle húsáru, a zsír, a liszt, a
burgonya, úgyszólván minden élelmiszer. Mi a nevelő anyámmal
nem panaszkodhattunk, jó szokás szerint ősszel a télire valót mindig bekészítettük. Szegény Édesanyámék, a nővérem gyerekeivel
koplaltak. Pali bátyám szabónak tanult, sikerült elhelyezkedni az
oroszok által üzemeltetett szabóműhelyben, ahol a munkabért
élelemmel fizették ki. Így, valamit javult Anyámék nehéz élelmi
helyzete.
1945. február végén már kerestem a lehetőségét az Újpestre
jutásnak, hogy a munkahelyemre bemenjek. Érdeklődtem, de nem
közlekedtek a vonatok, ismerős sem volt, aki szekérrel befuvarozott volna. Ezért úgy döntöttem, hogy ha javul az időjárás, gyalog
fogok útnak indulni. Március második hétfőjén reggel négy órakor,
kajával megtömött hátizsákkal gyalog útnak indultam, s fél hétkor
megérkeztem az üzembe. A gyárvezetővel megbeszéltem, hogy
egy hét alatt szerez valahol szállást, tekintve, hogy nem tudok
naponta gyalog bejárni. A következő hétfőn mindent összepakolva /ötliteres tejes kannában bablevest, egy váltás fehérneműt,
szappant, kolbász, törülköző, kenyér munkaruha,/ a hátizsákba,
indulás reggel gyalog. A munkahelyemre érkezve a főnök közölte,
hogy megvan a szállásom Sulva Mihályéknál. A felesége Erzsi néni,
éppen mai napon fog bejönni a főnökségre, akkor megbeszélhetem vele a pontos címet, s egyebeket. Ezek után mentem az öltözőbe és átöltöztem. A gépműhelyben nagyon sok változás történ, sok új munkás dolgozott a présgépeken /régen sok vidéki,
most minden gépen csak helyi lakos/, a művezető teljesen új
/Gombos István/ lett. Igen barátságosan fogadott, ez a szimpátia
mindvégig megmaradt köztünk. Inas társamról Bujdosó Pistáról,
senki sem tudott semmit. A szerszámkészítő csoportvezető ugyanolyan mogorva, /Pribil János/ közömbösen fogadott, mint régen.
A fiatal, barátságos szerszámkészítő segéd, Molnár Jóska a régi
nagy szocdemes ökölemeléssel fogadott. Nagyon jól éreztem
magam - a régebbinél oldottabb volt a légkör -, a helyi munkások
nyíltabbak voltak a korábbiaknál, sok csinos fiatalasszony is dolgozni kényszerült, mivel a férjeik valahol távol katonáskodott. Néhány régi munkatársról kiderült - már nyíltan lehetett hirdetni -, ki
a kommunista, ki a szocdem, ki a szakszervezeti káder. Ezeket
rögtön az első nap tudatták velem a miheztartás végett. A munkaidő után /a délelőtt történt megbeszélés szerint/ mentem a
megadott címre, az újpesti víztorony mellé. Erzsi néni igen barátságosan fogadott, a lakás másfél szoba összkomfortos volt. Bevezetett, megmutatta, hogy ez lesz a helyem. Kioktatott, hogy a
fürdőszobát reggel használhatom nyugodtan, mert a férje Misi
bácsi korán kel és megy a munkába, mert reggel 6 órakor kezd a
Ganz-gyárban. Miheztartás végett figyelmeztetett a férjével kapcsolatos magatartásomra /úgy látszik tisztában volt a munkahelyem
baloldali beállítottságával/. Hazaérkezett Misi bácsi, barátságosan
fogadott, érdeklődött a körülményeimről. Kezdetben érdekesnek
tartottam, később igen elgondolkoztam, igen furcsának tűntek
nézetei. Túlságos németbarátság, hazafiság emlegetése jellemezte mondandóit. Végezetül találtam magyarázatot, mert ő a
Ganz-gyárban /állami vállalatnál/ dolgozott, a háború alatt katonai
magyar harckocsik gyártásánál tevékenykedett, mint motorszerelő. Most azonban, már nincs a gyárban igazi munka. Hosszasan
elbeszélgettünk és nyugovóra tértünk. Reggel ébresztő, mosdás,
sietés a gyárba, ahol folyt a megszokott tevékenység. Az idő gyor-
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san haladt, munka volt sok, pedig már nem a Honvédségnek,
hanem a Vörös Hadseregnek gyártottunk csatokat, fém gombokat
/ötágú mélynyomással/, mindenféle nagyságban a katonaruhákhoz.
A fiatal segédtársam dicsekedett, mutatta a mintákat, ami után ő
készítette el a mi fémnyomó szerszámainkat. Saját megítélésünk
szerint, a mi gombjaink tökéletesebbek voltak másokénál. A hétvége elérkezett indulás gyalogosan haza, de hat hét után - az
utolsó pénteken - már nem gyalog indultam. Közlekedett az első
vonat!
No, hogy milyen volt ez a vonatközlekedés? Kimentem az újpesti vasútállomásra, ahol rengetegen vártak a vonatra. Megérkezett
/furcsaság: személykocsi egy sem, mind teherkocsi/, zsúfoltságig
tele emberekkel, a kocsik tetején is utazni akarókkal. Kinyitották
a kapukat, kitódult a tömeg, ki hol éri, tolongtak az ajtók felé. Kiabálás: „Menjenek beljebb!” Így sem fértek, másztak a tetőre,
indult a szerelvény, sokan lemaradtak, asszonyok, gyerekkel, öregek. Jómagam valahogy feljutottam egyik marhavagonba, szinte
levegőt sem lehetett kapni, olyan nagy volt zsúfoltság. Dunakeszi
állomáson alig szállt le utas, felszállni annál többen szerettek volna. Egyszer csak, fegyveres orosz katonák másztak fel kocsik
tetejére, valakit kerestek. Sikongatás /ahol én vagyok a kocsi
tetején futó lábdobogás hallatszott/, a kocsiban az emberek mindenfélét mondtak, félelem uralkodott. Egy puskalövés törte meg
várakozást, mindenki elhallgatott, csend uralkodott … A vonat
lassan elindult, senki sem tudta mi történt odakint, sóhajok hangzottak el. Hál’ Istennek elindultunk! Gyártelep megállónál sokan
tettek kísérletet a felszállni, de kevesüknek sikerült. A vonat tovább
indult, a következő megállóknál már több volt a leszálló, mint a
felszálló. Siettem haza, a hétfői visszautazást latolgattam, s megállapítottam, ha ilyen bonyolult, akkor is jobb vonttal, mint gyalog.
A visszautazások abban különböztek, hogy a Vácról induláskor
mindig volt hely a vagonokban, hazafelé viszont rendszeresen a
kocsik tetején tudtam csak utazni.
Az üzemben szinte nyoma sem volt a háborúnak, csak az új
présgépkezelők változtak a korábbiakhoz viszonyítva. Amint már
említettem, több olyan fiatalasszony volt kénytelen munkát vállalni, akiknek nem volt más választása a megélhetéshez, mert a
kereső férj most katonáskodott. Egy sudár külsejű, csinos fiatalas�szony dolgozott /egyetlen nehezen kezelhető/ a présgépen. Régebben itt keménykötésű izmos férfiak voltak. Ez a gép volt a
legkorszerűbb, működtetni lehetet lábpedállal vagy /veszélyes
teendő esetén/ kettő kézzel. A prés munka akkor minősült veszélyesnek, ha miden elkészült kész munkadarabot kézzel kellett
eltávolítani. A gépműhelyben dolgozó férfiaknak kedvence lett a
modern gépen dolgozó ifjú asszony, még a művezető is a szokásosnál többet időzött a közelében. Nem tudtak a férfiak úgy elmenni mellette, hogy egy-egy szót vagy bókot ne mondjanak,
persze én sem voltam kivétel. A későbbiek folyamán megtudtam,
hogy a munkatársak közül ki, milyen ajánlatokat tett az ifjú as�szonynak. Adódott ez abból, hogy nekem megengedte, hogy
olykor-olykor hazáig elkísérjem. Mindez persze csak annak volt
betudható, hogy én voltam a legveszélytelenebb
lovag, a sok közül. Fiatal koromban természetesen
ezt nem fogtam fel, örültem a sikeremnek!
(Folytatjuk)

Gusztos Károly
2017. augusztus-szeptember

Nemzetközi hírek
ALE elnökségi ülés Varsó, 2017
május 25-28
Az elnökségi ülést a lengyel szakszervezet
rendezte Varsóban, ami pénteken reggel
9 órakor kezdődött. Az Elnöki megnyitó és
üdvözlet után a napirend elfogadása és
az őszi ülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása következett.
A következő napirendi pont az ALE új tagja, a tavaly felvett és első
elnökségi ülésen részt vevő dán DJF szakszervezet bemutatkozása volt.
A DJF bemutatkozása és ismertetője után minden tagszervezet
röviden ismertette a saját szakszervezetét a dán kollégákkal és
eredményes együttműködést kívánt.
Az elnökségi ülésen a SACT (Belga) és a NSMS (Szerb) szakszervezet nem vett részt. A belga szakszervezetnél ugyanazok a problémák, mint tavaly, (elnök betegsége, ideiglenes ügyvivő). A szerb
szakszervezetnél személyi és pénzügyi problémák vannak.
Az ALE vezetősége ismertette az őszi ülés óta elvégzett munkát.
December 1-2.- Garcia Fraile elnök Santiago Pino a SEMAF (Spanyol) és Claus Weselsky GDL (Német) képviselték az ALÉ-ét a
CESI kongresszuson.(a CESI : több mint 5 millió munkavállaló ,
28 ország 42 szakszervezetét, köztük az ALE-ét tömörítő szervezet). A kongresszuson nagy többséggel újraválasztották az eddigi elnököt és főtitkárt. Február 15-én ebben az évben az új CESI
főtitkár és az elnök, Madridban tárgyaltak az ALE elnökével. Még
egyszer megköszönték az ALE részvételét a kongresszuson, és
a CESI vezetősége további támogatást és együttműködést ígért
az ALE-ETF tárgyalásokhoz,a Vasúti Szociális Párbeszédben. Ez
év április 5-én az ALE elnöke levelet írt az ETF vezetésének az
újabb találkozóra, és jelezte a levélben a CESI részvételét is, de a
mai napig (az ALE elnökségi ülés) napjáig válasz még nem érkezett.
Ez év február 22-24 között az ALE vezetősége Koppenhágában
tárgyalt a DJF(Dán)szakszervezet vezetőségével. Itt a DJF elnöke
előadást tartott a szakszervezet munkájáról és reményét fejezte
ki, hogy az ALÉ-ban aktívan részt tudnak venni a munkában mivel
a nemzetközi szervezetekben nagyobb lehetőség van a konkrét
kérdések kezelésében és megfelelő módon tudják a problémákat
kezelni. Példaként említette a GDL szakszervezettel kötött megállapodást a határ átmeneti szolgálatok kompenzációs rendszerét,
amely megakadályozza a két ország közti munkaerő-dömpinget.
50-50%-ban továbbítják a vonatokat mindkét részről.
Az ALE vezetősége részt vett a GDL meghívására a 150 éves
jubileumi ülésen, ami egybeesett a GDL kongresszusával. Az ALE
elnöke beszédet mondott a vasút jelenlegi szerepéről Európában.
A kongresszuson újraválasztották az elnököt és a két alelnököt.

2017. augusztus-szeptember

Bemutatkozik a DJF (Dán) szakszervezet.

A szövetség 1899 óta működik és a mai napig fő célja a munkavállalók védelme és munkakörülményeinek javítása. Részt vesz
a politikai döntéshozatali folyamatokban, hogy biztosítsák a vasúti
közlekedés folyamatos fejlődését. Aktív részt vállal a párbeszédben
a munkaadóval.
A DJF egy erős szakmai szakszervezet. 5200 tagja van (kb. 750
női és 4450 férfi). A nyugdíjas taglétszám 4600 fő.
A szakszervezet tagja az NTF-nek(Északi Szállítási Dolgozók
Szövetsége) az ETF-nek(Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége) az ITF-nek(Nemzeti Szállítási Dolgozók Szövetsége) és 2017 óta az ALE-nek is.
A DJF szakszervezet minden olyan mobil munkavállalót tömörít,
aki a vasúti ágazathoz tartozik Dániában. /mozdonyvezetők, metró, elővárosi gyorsvasút és a vonatszemélyzet /
2016 októberében volt a DJF 54.-ik kongresszusa, ahol újraválasztották a vezetőséget, és ezen a kongresszuson döntöttek úgy,
hogy kérik felvételüket az ALE-ba. A küldöttektől egyhangú támogatást kaptak.
Nemzetközi szinten szoros együttműködés van a skandináv, ill. a
GDL szakszervezettel.
A DJF, mivel tagja az ETF-nek és azon belül a mozdonyvezető
szekciónak, reméljük, hogy az ALE-ETF tárgyalásokon segítséget
tudunk nyújtani.
A DJF nagyon örül és büszke arra, hogy az ALE tagjai sorába
lépett. Úgy érezzük, hogy közös befolyással erősíthetjük Európában a vonatszemélyzet munkakörülményeit, megakadályozhatjuk
a bérek csökkenését.

ULBD (Bolgár)

A bolgár vasutakon a helyzet változatlan. A vasút továbbra is
veszteséges, az adóssága meghaladja a 300 mill.levát (150mill€)
A teherszállítás marad állami kézben. Rehabilitációs program nincs
folyamatban. Hiány van mozdonyvezetőből. A szakszervezet létszáma nem változott. A kollektív szerződés 2018.03.21-ig érvényes.

FS-CR (Cseh)

A tavalyi év legnagyobb munkája a kollektív szerződés tárgyalása volt. A két legnagyobb foglalkoztató a CD.AG és a CD Cargo
mellett a SZDC (Infrastruktura Menegement) és a magán vasúttársaságok is részt vettek. Kiemelten a CD-AG és CD Cargo dolgozói voltak. A tárgyalásokon soha nem remélt sikereket és eredményeket értünk el. A mozdonyvezetői bértábla frissítve lett és
kettő lépcsővel emelkedett a besorolás. Egy szépség hiba azonban keletkezett, ezért az eredményért a km.pénz 1%-al csökkent.
2017 kezdete óta folytak az előkészületek a márciusban rendezett
választásokra, mivel a vezetőség hét tagja közül négyen nyugdíjba vonultak, köztük a z FS-CR elnöke is. A megüresedett helyekre 13 jelölt pályázott, Közülük hárman megtartották pozíciójukat,
négyet újraválasztottak, köztük az új elnököt: Jaroslav Vandrovicsot
és az alelnököt: Jaroslav Vincuort. Az új vezetőségre nagyon sok
munka vár, mert ebben az évben három vonalat liberalizálnak és
a jelenleg CD állományban dolgozó 50 mozdonyvezető sorsa
kérdéses, milyen feltételekkel kerülnek a magánvasutakhoz?
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FS-SR (Szlovák)

A szakszervezeti munka egyik legfontosabb részével a kollektív
tárgyalásokkal, úgy, mint a ZSSK-személy és ZSSK-Cargo, befejeződtek. A legfontosabb kérdésekben sikerült megegyezni, így
az utazó munkavállalók / mozdonyvezetők / +35, a más munkakörben dolgozók,+24 euró emelést kaptak .A másik fontos tárgyalás még folytatódik ,mégpedig az utazó személyzet vezetési
és pihenő idejének központi nyilvántartása az összes Szlovákiában közlekedő vonat esetében .A központi nyilvántartás automatikusan rögzíti és észleli a vezetést és a pihenők betartását minden
társaságnál(magánvasút).
2016 októberében választások voltak az FS-SR-nél. A következő 2016-2020 időszakra ismét Dusan Kasa lett a szakszervezet
elnöke.

ZZM(Lengyel)

•
•
•
•

A következő munkát végezte a szakszervezet:
Részvétel a szociális párbeszédben: kormány-munkaadókszakszervezetek téma: vasúti közlekedés biztonsága,regionális közlekedés,infrastruktúra fejlesztése.
Tárgyalások a mozdonyvezetői bérekről
Kollektív szerződés megkötése a PKP-Intercity-vel
Részvétel a modernizáció és a új gördülőállomány továbbfej-

lesztésében,szorosan együttműködve
• A motorvonatok, vasúti kocsik és kiegészítők gyártóival
• További együttműködés egy jogi társasággal (Lex Secure),
akik tanácsadással segítik a ZZM tagjait minden jogi kérdésben a vasúti balesetek és katasztrófák bekövetkeztekor.
• Előkészületek a 2017-es választásokra.
• Az ALE elnökségi ülése 19 órakor fejeződött be. Az elnök úr
megköszönte az egész napi munkát és az októberi viszontlátással köszönt el a résztvevő tagszervezetektől.
A szombati napon a vendéglátók kalauzolásában megtekintettük
a PKP-Intercity varsói bázisát.
Itt található az új Pendelino csarnoka (jelenleg 12 komplett szerelvénnyel rendelkeznek), ahol a napi vizsgától a forgóváz cseréig
mindent el tudnak végezni. Ez a telephelye a Pesa (lengyel) gyártmányú hatrészes motorvonatoknak is,
Ehhez a bázishoz tartozik egy újabb hatalmas csarnok / - amely
négy vágányból áll és nyolc kocsi befogadására alkalmas _/ itt
végzik az intercity kocsik komplett javítását,
tisztítását, stb.
Tanulságos látogatás volt!!!!!!.
nemzetközi referens

Róka György

Alapítványi hírek
2017. július - augusztus
Alapítványunk kuratóriuma 2017. augusztus 29-én tartotta ülését, amin részt vett
a kuratórium valamennyi tagja. Az ülés
során kevésszámú, összesen 12 kérelemmel foglalkoztunk.
Elutasításra egy kérelem került, két kérelmet pedig az alapító felé
továbbítottunk. Ugyanakkor szerencsére egy kérelemhez sem
kellett kiegészítést kérnünk.
Két tagcsoport fordult hozzánk, mert az alapítvány céljaival azonos
célok érdekében kulturális és sport tevékenységet szerveznek.
Ennek elősegítése érdekében összesen 100 000 Ft támogatást
nyújtott az alapítványunk.
Két mozdonyvezető daganatos betegségben szenved, felépülésükhöz, rehabilitációjukhoz, 50 000 – 50 000 Ft-al járultunk hozzá.
Öt kollégánkon azért segítettünk, mert betegségük, gyógykezelésük, illetve rossz szociális helyzetük miatt segítség nélkül nem
tudták volna anyagi gondjaikat, megélhetésüket megoldani. Az öt
segítségre szorulón összesen 155 000Ft-al segítettünk.
Az összes kérelmet 355 000 Ft-al támogatta az alapítványunk.
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Az ülés folyamán a kézhez kaptuk és megvitattuk a kuratórium
2016-os tevékenységéről, munkájáról szóló Felügyelő Bizottság
(FB) által készített jelentést. Javaslatot tettünk arra, hogy az októberi ülésünkön legyenek jelen az alapító és a FB képviselői is.
Megkaptuk a Nemzeti Adó és Vámhivatal levelét is, amelyben
tájékoztattak minket arról, hogy a 2016 évi adó egy százalékából
a felajánlások alapján szerveztünk várhatóan 3 804 843 Ft-ban
fog részesülni.
Nagyon köszönjük minden kollégának, szimpatizánsnak a felajánlásokat!
Az alapítvány segély/támogatás kérő lapja letölthető a MOSZ honlapjáról http://mosz.co.hu/page/53/html/tamogatas.html kérjük,
ezt használják!
A kuratórium a következő ülését várhatóan október végén tartja,
erről pontosabban tájékoztatjuk az érdeklődőket a MOSZ honlapján.
http://mosz.co.hu/page/48/html/Mozdonyveze t%C 5%91k- a - b i z to n s%C 3% A1g o s %C3%A9s-eg%C3%A9szs%C3%A9ges%C3%A9let%C3%A9rt.html
Tóth Ferenc
Attila

2017. augusztus-szeptember

Gondoskodás kedvezőbben
Kedvező változások a
biztosításoknál
Kedves Tagok!

A Mozdonyvezetők Szakszervezete és az
Union Biztosító között régóta fennálló partnerségi kapcsolat okán a biztosító most
még előnyösebb szolgáltatásokat nyújt
számotokra.
A biztosítási szolgáltatásokat összefoglaló táblázatokat és a részletes feltételeket
megtaláljátok a honlapon:
Az alábbiakban szeretném kiemelni a változásokat és megválaszolni a leggyakrabban feltett kérdéseket.
1.

Baleset-biztosítás

2.

Utasbiztosítás

Ez a biztosítási forma minden MOSZ tagnak térítésmentesen jár.
Itt történt a legtöbb változás, jelentősen emelkedtek a biztosítási
összegek.
• A temetési költségtérítés emelkedett 75 000 Ft-ra és ez a
szolgáltatás jár betegségi és baleseti halál esetén is. A kifizetés számla ellenében történik 15 napon belül, a hagyatéki
tárgyalást nem kell megvárni. Baleseti, ezen belül közlekedési halál esetén további 600 000 Ft jár, erről már kell az örökösödési határozat.
• Az egyik legtragikusabb esemény a rokkantság, a legnagyobb
emelés ezért itt történt. Balesetből kifolyólag százalékosan 1
millióra, közlekedési baleseti rokkantság esetén 1,3 millió forintra.
• Kórházi napi térítés már egy napos kórházi tartózkodás után
is jár.
• A csonttörés biztosítási összege fix lett, bármely törés vagy
repedés esetén 20 000 Ft a térítés.

Különleges kedvezmény a szakszervezet részéről, hogy minden
tagjának, és azok családtagjainak 80 éves korig térítésmentes,
magas színvonalú utasbiztosítást nyújt.
Ennél a biztosítási formánál változás nem történt, de szeretnék
egy praktikus tanácsot adni. Az e-mailben kapott kártyaszámot
és telefonszámot minden esetben nyomtassátok ki, és vigyétek
magatokkal, de ezen felül érdemes a saját illetve az útitársak mobiltelefonjára is elmenteni. Biztosítási esemény bekövetkeztekor
minden esetben a lehető leghamarabb vegyétek fel a kapcsolatot
a biztosítóval.

3.
Csoportos Élet-Betegség-Baleset-Biztosítás
A végére hagytam a legfontosabbat. A mozdonyvezető szakma
szépségei mellett kockázatokat is rejt. A balesetek lehetőségének
fennállása, az éjszakázás, az ülőmunka, a rendszertelen beosztás,
mind-mind nyomot hagynak szervezetünkön. Ráadásul életkorunk
előrehaladtával ellenálló képességünk is csökken. Fontos tehát,
hogy gondoljunk jövőnkre, és felelősségteljesen döntsünk. Az
öngondoskodás szükségességéről, valószínűleg nem kell, hogy
meggyőzzelek.
Ha azonban eddig csak gondolkoztál, akkor most itt az idő, hogy
igénybe vedd szolgáltatásunkat. Szakszervezeti tagként egyedülállóan kedvező feltételekkel köthetsz olyan biztosítást, amely egyénileg nem elérhető sem az Unionnál, sem más biztosítóknál
• Nagyon magas összegű biztosítási szolgáltatásokat nyújt,
alacsony díjért. Gondoskodj magad és családtagjaid védelméről már napi 54 Ft-ért.
• Három csomag közül választhatsz, ha később változtatni
szeretnél, a csomagok közti váltás megengedett.
• A csomagod díját csoportos beszedéssel rendezheted.
Amennyiben valamilyen oknál fogva (bankváltás, fedezet hiány)
a beszedés 3 alkalommal is sikertelen, a biztosító kockázatvállalása megszűnik.
• Ha már rendelkezel egyéni biztosítással, akkor is használd ki
a csoportos biztosítás nyújtotta előnyöket.
• Ennél a biztosítási típusnál is történtek pozitív változások: a
maximális korhatár 75 évre emelkedett, az égési sérülés biztosítási összege emelkedett, a kórházi napi térítés már 3 napos benntartózkodás után jár.
A belépés és ügyintézés egyaránt egyszerű, a szakszervezeten
keresztül történik. További információkkal Oszvald Fruzsina és
Kaáli Zsuzsanna áll rendelkezésetekre a Mozdonyvezetők Szakszervezetének Központjában.

Munkátokban és magánéletetekben egyaránt sok sikert és jó egészséget kívánok!
Balázs Gyula

Kellemes és gondtalan kikapcsolódást kívánunk!
2017. augusztus-szeptember
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Mindannyian mások vagyunk
„Folyamatos odafigyelést,
fegyelmet követel ugyanúgy,
mint a mozdonyvezetés”
Nem tudom, kinek mi jut eszébe, amikor
azt a szót hallja, hogy lövészet? Nekem
bizonyos filmek. Igaz, én már nem hiszek
abban, amikor a western vagy jövőbeni
szuperhősök (NEM a Trackman!) hónuk
alatt, hátrafelé szaltózva, vetődve, lehetetlen testhelyzetben milliméter pontossággal
találják el a célpontjukat. Hogy miért mondom ezt?
Természetesen, én is jártam régen céllövöldébe, s próbáltam
eltalálni a három hurkapálcás ajándékokat, de soha nem sikerült
egyet sem. Persze, mindig a puska volt rossz (szerintem), mert
elállították a „célzókáját”, vagy gyenge volt a rugója, s ezért nem
vitte el a tartó pálcákat a „golyó”.

jéről. De az éles lövészeteken (pláne az éjszakain) minden tiszt
felfokozott idegállapotban volt, mozdulatokat parancsra, ellenőrzötten lehetett végrehajtani. Mondhatnám azt is, hogy nem bíztak
bennünk, bakákban. Emlékszem, hogy egy alkalommal egyik társam felállt a lőállásban, s megfordult az AMD-65 géppisztolyával,
mert kérdezni akart valamit. Csak őrült üvöltözést hallottam és azt
láttam, hogy hárman vetődnek a srácra, leteperték (fogda lett a
vége neki). Az, hogy belőlem nem lesz mesterlövész - a fent leírtakon túl -, akkor tudatosult igazán, amikor éjszakai lövészeten
láttam, hogy az általam kilőtt nyomjelzős lövedékek fényei inkább
egy tűzijátékra hasonlítottak, mint célzott lövésekre. Igaz, ez a
gondolat akkor is megfordult a fejemben, amikor a fegyverem
tisztítása után elölről kellett kezdenem suvickolást, mert a jószándékú főtörzs nem találta elég tisztának a gázátömlő furatot.
Szóval, a fenti okok miatt nem hiszek a szuperlövőkben, ezért
kértem meg miskolci kollégánkat, hogy mutassa be, mi is az igazi
lövészet!

Szia 34439659! Mutatkozz be kérlek, mesélj magadról!

A másik dolog, ami miatt nem hiszek a két pisztollyal a kézben,
hanyatt fekve csúszó hősben, hogy amikor az általános iskolában
MHSZ-nél bukókra lőttünk légpuskával, ritkán csattant a kis nyelv,
hogy találat érte. Egyet azonban már akkor, gyerekként éreztem,
hogy ezen alkalmakkor a fegyelemnek nagy szerepe volt. Hiába
versenyeztünk azon, hogy ki tud több szétlapult, ólom légpuska
lövedéket összegyűjteni, nem lehetett össze-vissza szaladgálni,
minden csak parancsszóra történhetett.
A harmadik élmény pedig, A KATONASÁG. Ott a fegyelem adott
volt! Na, nem akkor, amikor feketén kipróbáltam, hogyan lehet az
övből előrántott pisztollyal cowboy módjára, csípőből tüzelni. A
Volt egyszer egy vadnyugatban látott laza, egyszerű mozdulattal
a lőlapot sem találtam el, nemhogy egy kalapot lőjek le valaki fe-
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Bényei Ferencnek hívnak, 1970.03.02.-án születtem Mezőkövesden. Gyerekkoromat 1975-től Kazincbarcikán töltöttem, mivel
szüleim ide költöztek. Ez nagyban befolyásolta életemet, hiszen
legközelebb játszótér a MÁV telepen volt, ahol a vasutas gyerekek
társaságában töltöttem mindennapjaimat. A vasút, mozdony szeretete általuk ragadt rám. Középiskolába Miskolcon jártam, ahol
Nagyvasúti villamos járműszerelő szakon végeztem 1987-ben. A
sikeres vizsgák után egyből mozdonyvezető gyakornoknak jelentkeztem. Mozdonyvezetővé 1991-ben váltam a sorkatonai szolgálat letöltése után. Házasságkötésem óta Múcsony községben élek
feleségemmel Edinával, valamint két fiammal, Balázzsal és Bálinttal.

Hogyan jutottál el kedvenc sportodhoz?

Mint mindent életemben, az 1975-ös költözés nagyban befolyásolt.
Édesanyám rokonsága Kazincbarcikán lakott, így keresztapámhoz
is közelebb kerültem. Abban az időben az MHSZ Lövész Klubok
voltak jellemzőek a sportlövészetre, keresztapám is egy ilyen klub
vezetője volt. Az első alkalom, amikor levitt magával 7 éves ko2017. augusztus-szeptember

vannak. Bármely szövetséget nézzük, mindegyiknél rendeznek világversenyeket.
A megmérettetéseket nyílt irányzékkal, diopterrel, optikai irányzékkal
lehet teljesíteni. A nyílt irányzék (csapott célgömbnek is hívják) magyar
sajátosság, már nem sok helyen
rendeznek ilyen versenyeket, Nálunk
elsősorban pénzügyi okok miatt van
még ilyen, illetve az MHSZ-ből nagyszámú ilyen fegyver maradt fenn.
Diopterrel a puskás versenyszámokat lövik az olimpián, ennél egy körkörös célzást kell elképzelni, ahol három kört kell centrikusan
összeállítani a pontos találathoz. Optikai irányzék a távcső, ezt már
a sportlövő csak akkor használja, amikor megromlik a látása, de
még szeretne versenyezni. Többnyire szabadidős versenyeket
rendeznek távcsöves fegyverekkel, ahol a mesterlövészekhez
hasonló feladatokat kell végrehajtani.

romban történt meg. Attól az időtől fogva az MHSZ megszűnéséig folyamatos tagsággal rendelkeztem, és rendszeres látogatója
lettem az edzéseknek. 1992. után a sportág megyei szinten vis�szaesett, sok lőteret bezártak, cégek sokasága megszűnt, ahol
előtte működött egyesület. Az azóta eltelt 25 év alatt a megyében
csak 8 sportegyesület maradt. A Miskolci Vasutas Sportlövő Egylettel a vasutasnapra kiírt versenyen kerültem kapcsolatba 1997Hogyan zajlik le egy versenynap?
ben. A szolgálati helyemhez közel van a lőtér, szolgálat előtt vagy
után is hamar el lehet rendezni az
Mint minden verseny az alapos felkészüléssel kezdődik. Hetente
edzést. Az egyesületbe 1998-ban lép- két alkalommal van lehetőségünk edzéseket tartani. A verseny
tem be, ahol azóta folyamatos tagsággal előtti utolsó edzésen már összepakoljuk a fegyvereket, lőszert,
rendelkezem és lövészetvezetőként, egyéb kiegészítő felszereléseket. A helyszínen fegyver és ruházat
versenybíróként is tevékenykedem a ellenőrzés van, ezért legalább egy órával az előre közölt beosztás
versenyzés mellett. Az elnökség felké- előtt meg kell jelenni. Ilyenkor a ruha méretére, vastagságára,
résére 2010-ben elnökségi tagnak jelöl- keménységére, a fegyver különböző hosszméret, súly és elsütési
tek, melyet a tagság elfogadott. Az erő mérésére korlátozódik. Ellenőrzik a sportorvosi igazolást, amel�elöregedő elnökség fiatalítani szeretett lyel egyidőben történik a lőállás sorsolás is. Ezután már csak a
volna, így 2012-ben elnöknek jelöltek a lőállásba való beszólítás van hátra. A verseny három részre tagoközgyűlésen, azóta ezt a pozíciót töltöm lódik, előszőr felkészülési idő, majd próbalövések leadására kijelölt
be az egyesületen belül.
idő és a versenyre kijelölt lőidő sorrend van. A verMunkám elismerésekép- A lőtéren bármi senyek többségén már a technikai háttér kiépítettpen 2017-ben beválasztörténik, engem sége miatt a lövés után szinte azonnal látható az
tottak a BA Z megyei
eredmény. Az olimpiai számokban döntőt rendeznek,
Sportlövő Szövetség el- hívatnak
ami azt jelenti, hogy az alap verseny után még újra
nökségébe is. A 2017. évi Magyar Sportlövő Szölőállásba kell állni egy előírt lebonyolítási rend szerint.
vetség tisztújító közgyűlésén, országos elnökségi tag jelölést is Itt az is nyerhet, aki 8. helyen került a döntőbe, hiszen egy új verkaptam, itt picivel lemaradtam, a megválasztott 20 fő közé nem seny kezdődik ilyenkor.
.
sikerült bekerülnöm.

Amikor készültem a beszélgetésünkre átnéztem a
http://miskolcivse.hu/miskolcivse/ honlapot, s bevallom őszintén, hogy találtam olyan szakkifejezéseket,
amelyekkel nem tudtam mit kezdeni. Megkérlek, mutasd be egy laikus számára sportágad!

Ezeken a versenyeken van szurkolótábor? Hogyan
(lehet) bíztatják a versenyzőket? Lehet hangzavar,
mint pl. egy foci… (inkább ne!) úszóversenyen?

Az ember azt hinné, hogy itt nem lehet hangoskodni, pedig előírás,

A sportlövészet a technikai sportok körébe tartozik. Kicsi hazánk
10 legeredményesebb olimpiai sportága között tartják számon. A
sportág hat olimpiai bajnoka, hét olimpiai aranyéremet és több
dobogós helyezést nyert a sportágnak. Magát a sportágat statikus
és dinamikus lövészetre tagolnám. A statikus nagy lövésszámú fix
testhelyzetű, míg a dinamikus változó lövésszám mellett, gyors és
pontos lövészetet jelent. Hazánkban, sajátos módon három szövetség égisze alatt lehet a sportlövészetnek hódolni. Az olimpiai
számok mellett a szabadidős, valamint tereplövész versenyek is
2017. augusztus-szeptember
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korlat nehezen megy ki az
emberből, csak a szem
az, ami már nem a régi.

Lövésztábor, Vasutasnapi versenyek,
Precíziós verseny,
InMemoriám kupa,
Görgey kupa, Közgyűlés Események,
dátumok sokasága.
A mai „vezénylési
rendszerünk (?)”- kel hogyan tudod egyeztetni idődet?

A mai rendszerbe nehezen illeszthető be ennyi program. Véleményem szerint mindenkinek arra van ideje, amire szakítani szeretne,
így egyelőre még meg tudom oldani a szabadidőt. A versenynaptár minden év novembere körül áll össze, így akkor már látható
mikor, hová szeretnék eljutni. A saját rendezésű versenyek időpontjait próbálom a négyes túros rendszer szerinti pihenő kijelölés
Ha valaki kedvet kapna a sportághoz, merre induljon figyelembe vételével összeállítani. (Az éven csak 15 saját rendeel? Ki az, aki biztosan nem lehetne sportlövő?
zésű versenyünk volt, ebben benne van két OB rendezés is.) Most
Ehhez a sportághoz is - mint bármelyikhez -, elsősorban elhiva- sokan mondják, hol van már ilyen, de tény, többnyire ilyen jelleggel
tottság, akarat, szorgalom és persze tehetség is szükségeltetik. kapunk pihenőt, ha nem kérünk is, tehát még létezhet. Amióta a
Nem egy utolsó szempont az sem, ha a közelünkben van lőtér, fiam is versenyez, a szabadságom szinte erre ment el. A családi
illetve működő, sportlövészettel foglalkozó egyesület. A világhálón programokat is a versenyek függvényében állítjuk össze, így többmár elég sok egyesület fenn van, ha másképp nem, akkor a szö- ször előfordult, hogy a verseny helyszíneken pihentünk 2-3 vagy
vetségeknél megtalálható az egyesületek elérhetősége. Bárkiből akár 4 napot is. Hosszabb idejű pihenés a szabadság hiánya milehet sportlövő, de nem mindenkiből lesz olimpiai bajnok (nem is att egyelőre nem tervezhető számomra. Volt olyan év, amikor 42
mindig ez a cél). A jelenlegi szabályok szerint a versenyeken tízéves hétvégén voltam a fiammal vagy más gyerekekkel versenyen. Az
is előfordult többször, amikor pénteken, szombaton
kortól lehet indulni felső korhatár nélkül. Ebben a
sportágban mozgáskorlátozott versenyeket is ren- A családi prog- és vasárnap az ország különböző szegletében voldeznek, egészségi korlátok így nem nagyon vannak. ramokat
is a tam három helyszínen, versenyen. De számomra az
is természetes, hogy a holt idők csökkentése, az
Kizáró ok lehet a pszichiátriai kezelés illetve büntetett
versenyek
függeredményesség javítása érdekében lakásomban
elő élet.
vényében állítjuk saját lőteret alakítottam ki a gyerekeknek.
hogy a verseny ideje alatt zenét kell szolgáltatni. A döntők idején
pedig többnyire tapssal, hangos buzdítással ösztökélik a kedvenc
versenyzőt vagy családtagot. A sportolók fülvédőt használnak a
zajok szűrésére, így a zaj nem igazán zavarja őket. Akit mégis
zavarna az nem a lőállásba való.

Aktívan sportolsz még, vagy szervezői
feladataid nem engedik már ezt?

össze

A mozdonyvezetés mellett a másik munkát az egyesület vezetése jelenti. Mivel nem sok időm van edzeni, így csak kevés versenyen
indulok, ezek kivétel nélkül 10-30 lövéses versenyeket jelentenek.
Minden évben indulok viszont az országos bajnokságon a fekvő
versenyszámokban. Vannak olyan versenyek, amik külön felkészülést „nem igényelnek”, a meglévő tudás, tapasztalat és gya-
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Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb? Mit ad ez a sport az embernek, amit máshol
nem élhet át?

Az eltelt idő alatt számottevő érem, kupa, egyéb tárgy jutalom, és
oklevél kollekciót gyűjtöttem össze. Kivétel nélkül büszke vagyok
mindre, hiszen a magam erejéből sikerült elérnem. Nem tudok
viszont szó nélkül elmenni a vasutasnapi versenyeken elért rekordom mellett, hiszen folyamatosan 10 éven keresztül megszakítás
nélkül sikerült nyernem.
Mindenki, aki olyan helyzetbe kerül mint én, szerintem a legnagyobb büszkeséget a gyereke eredményei jelentik számára. Büszke lehetek, hiszen az áldozatos munkám beérett. 2009 óta minden
évben sikerült a kisebbik fiammal Bálinttal, országos bajnokságon
érmeket nyerni. Az eredményei között található diákolimpiai bajnoki cím, középiskolás országos bajnoki cím, egyéni korcsoportos
OB cím is (egyéni és csapat). Amíg az újságcikk írásával bajlódtam,
addig sikerült ismételten megörvendeztetnie, hiszen a sziluett lövő
Országos Bajnokságon nyert két bajnoki címet ismét. Emellett
több egyesületi gyerekem is sikeresen szerepelt ugyan ezeken a
versenyeken.
Büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy amit annak idején megtanultam sikeresen tovább tudtam adni.
2017. augusztus-szeptember

Nagy kihívás a tízest különböző méretekben eltalálni minél többször,
ez máshol nem élhető át. Mindamellett folyamatos odafigyelést,
fegyelmet követel meg a lőtér nyitásától a bezárásáig ugyanúgy,
mint a mozdonyvezetés.

Mi jut eszedbe, amikor a bevezetőben említett szuperek lövöldöznek csukott szemmel?

A sok munkád, az edzések. A vásznon meg valaki gyors kiképzés
után szaltózva kilő mindent úgy, hogy tölteni sem kell a fegyvert.
Arról már nem is beszélek, hogy ez az egyén a lövések után játszi
könnyedséggel elvezet akár egy mozdonyt vagy repülőgépet is.
A film, az egy külön kategória a lövészet szempontjából. Sok
pozícióban lehet pontosan lőni, de nyugalom kell hozzá. Forogva,
ugrálva, levegőben úszva még nem próbáltam lőni, lehet, ki kellene próbálni, de csak elvenné az ember kedvét. Az igaz, hogy
többnyire emberre lőnek, ami túl nagy célt jelent úgy 50 méterig
pisztollyal, a fölött szinte lehetetlen egy lövésből lelőni így valakit.
A puska és gépkarabély más lapra tartozik, az elsővel akár 15002000 méter is elegendő lehet egy lövéssel leteríteni valakit. A gépkarabély az automata fegyver, azzal lehet kaszálni, egy úgyis eltalálja. A lőtéren van egy colt amit használunk, elég nehéz vele
úgy, lőni mint a cowboyok. A töltésről ne beszéljünk inkább, az
más lapra tartozik.

lyettem. Az elnöki teendők sokasága miatt ezt a pozíciót szívesen
átadnám másnak, de nemigen van jelentkező.

Így négyszemközt elárulhatnád nekem, hogy szoktál-e céllövöldében gyakorolni? Hányszor szetted már
le az egész felső sort?

Bogácson minden évben rendeznek lövészversenyt a borfesztivál keretében. Ez az egyik alkalom, amikor a család is jelen van,
jó programok vannak és a fürdője sem lebecsülendő. A lőtérről a
strandra menet szokott felállítva lenni az általad említett céllövölde.
Családi életedbe hogyan sikerült beillesztened ezt a Ide már a pincéből érkezünk (jó borok vannak errefelé), mégsem
nem kevés idővel járó sportot?
okoz gondot megritkítani a készletet. Mondanám, hogy előnyös
Életem jelentős részét a sport tölti, töltötte ki mindig. Hosszú éve- helyzetben vagyunk, hiszen én szoktam a gyerekekkel a pálcikás
ken keresztül a foci is szerves része volt életemnek. A feleségem lövészetet gyakoroltatni (igaz 10 méterre), cukor, csoki van ráerőEdina tudomásul veszi, hogy mit választottam, Ő is egyre többet sítve, és mindig én fizetek rá. Jártam már úgy is, hogy irányzék
jön velünk lőni. A két fiam közül Bálint a fiatalabb
nélküli fegyvert akart adni a kezelő, ezt szóvá tettem.
ugye versenyző, az idősebb Balázs is csinálta egy A
legnagyobb A válasza az volt: „Úgyis el lenne állítva”. /Erről beideig, de ő a foci mellett ragadt le. Valahol le kell büszkeséget
a széltem a bevezetőben!/ Nem volt őszinte a mosolya, mikor három pálcika is tört egymás után, még
vezetni a munka során felgyülemlett feszültséget, én
gyerekem
eredígy is.
itt tudom ezt megtenni. Egy jól sikerült edzés után
jelentik
teljesen feltöltődve megyek haza (főleg, ha a magam ményei
Feláll-e a szőr a hátadon, amikor valaki
elé képzelt „képeket” mindig eltalálom). Ami biztos, számomra
(okoskodva) puskagolyóról tart előadást?
nagyon sok lemondással jár, nem utolsósorban szabályok törvények ismeretével, folyamatos tudás frissítéssel lehet
Nálunk a lőtéren egy elméleti képzés is folyik a lövészetről,(fegyver,
csak csinálni. Vannak olyan versenyek, amikre akár többnapos lőszer, lövedék, szabály ismeret), de amikor iskolákban tartunk
családi programot is rá lehet szervezni, ilyenkor 3-4 napra is el- előadást annak is a része ez. Valamikor golyót raktak az ágyúba
megyek pihenni, mert többre sajnos nem nagyon marad idő.
és az elöltöltős fegyverekbe. A szaknyelv nem ismerete, nem szokott zavarni, hiszen mindenki tanulni megy a lőtérre, azért vagyunk
Mozdonyvezető kollégáid hogyan tekintenek Rád, ott, hogy ezeket megismertessük azzal, aki betéved. Azért mindig
mint Bényei Ferenc mozdonyvezető, aki egyben elnök van nálam viccből, gömb alakú léglövedék, és aki golyót kér, kap
is?
belőle.
A kollégák közül sokan hülyének tartanak, hiszen ez nagy felelősséggel is jár. A lőtéren bármi történik, engem hívatnak (rendőrség, Köszönöm a beszélgetést! Az eddig bemutatott kollégákon, ma
bíróság, ügyészség, NAV), mindemellett a telefonom éjszakára Ferin keresztül ismét bemutattuk, hogy mi mozdonyvezetők nem
sincs kikapcsolva, hiszen a lőtér felügyeletét, őrzését ellátó cég csak kódszámok, hanem „Mindannyian mások vagyunk”. Akik
ügyeletese is engem hív baj esetén. Rajtam kívül tudok még egy olvassák a lapot, megismerhettek újra egy értékes EMBERT, aki
két kollégáról, aki hasonló cipőben jár mint én, ők megértik, átér- elhivatott szakmájával, s hobbinak nevezett - vézik a felelősséget. A megértők táborát növelik azok is, akik lejön- leményem szerint – második főállásával, amelyben
nek lőni vasutasnapra, vagy egy családi versenyre, de szülinapi az utánunk következő nemzedékeket neveli a fevagy névnapi „örömlövöldözést” is kértek már tőlünk. A klubhelyi- gyelmezett munkavégzésre, ezen keresztül az
ség alkalmas más rendezvények lebonyolítására is, így egy évben életre. A mai világban sokkal több embernek lenne
egyszer ulti és póker versenyt is csinálok már több mint tíz éve a ez a feladata.
kollégák részére. Irigykedőkről nemigen tudok, hiszen az én helyGusztos Károly
zetem nem irigylésre méltó, szerintem nem sokan csinálnák he2017. augusztus-szeptember
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A MÁV-START Zrt. 2017. V. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai		
Telephely

Rendkívüli munkavégzés
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi
munkavégzés (óra)

Állásidő 100% (óra)

Állásidő 110%
(óra)

Kiküldetés utazási
idő (óra)

IV. havi
zárólétszám (fő)

VSZ Bp-Ferencváros

7 079,54

4 698,45

2 381,09

0,00

0,00

344,18

226

VSZ Bp-Nyugati

4 868,75

3 157,85

1 710,90

344,00

0,00

406,99

178

VSZ Szolnok

3 899,97

2 081,88

1 818,09

463,99

0,00

714,53

199

VSZ Székesfehérvár

3 245,42

2 814,59

430,83

0,00

0,00

90,31

136

VSZ Hatvan

2 016,56

1 222,07

794,49

0,00

0,00

139,94

115

VSZ Győr

3 791,14

2 775,38

1 015,76

280,00

0,00

79,82

150

TSZVI Budapest összesen

24 901,38

16 750,22

8 151,16

1 087,99

0,00

1 775,77

1 004

VSZ Debrecen

4 626,07

2 567,20

2 058,87

42,00

21,67

179,86

209

VSZ Nyíregyháza

3 931,92

2 365,92

1 566,00

192,00

0,00

214,77

141

VSZ Záhony

2 143,05

1 584,99

558,06

153,53

56,10

147,77

90

TSZVI Debrecen összesen

10 701,04

6 518,11

4 182,93

387,53

77,77

542,40

440

VSZ Miskolc

5 143,22

2 580,79

2 562,43

2,00

0,00

339,07

252

TSZVI Miskolc összesen

5 143,22

2 580,79

2 562,43

2,00

0,00

339,07

252

VSZ Pécs

1 675,09

1 040,90

634,19

0,00

0,00

9,55

97

VSZ Dombóvár

4 189,14

2 816,31

1 372,83

0,00

0,00

332,62

171

VSZ Nagykanizsa

2 027,30

1 506,97

520,33

0,00

0,00

36,89

94

TSZVI Pécs összesen

7 891,53

5 364,18

2 527,35

0,00

0,00

379,06

362

VSZ Szeged

2 527,41

1 956,60

570,81

0,00

0,00

267,82

116

VSZ Békéscsaba

3 944,23

2 742,75

1 201,48

0,00

0,00

476,89

132

VSZ Szentes

1 470,49

1 082,40

388,09

20,93

0,00

165,49

61

VSZ Kiskunhalas

1 285,87

918,48

367,39

0,00

0,00

11,77

74

TSZVI Szeged összesen

9 228,00

6 700,23

2 527,77

20,93

0,00

921,97

383

VSZ Szombathely

974,31

786,63

187,68

22,01

41,05

45,81

59

VSZ Celldömölk

1 863,24

1 358,98

504,26

0,00

9,33

272,61

134

VSZ Tapolca

1 713,67

1 359,18

354,49

0,00

0,00

113,39

109

TSZVI Szombathely összesen

4 551,22

3 504,79

1 046,43

22,01

50,38

431,81

302

MÁV-START Zrt. összesen

62 416,39

41 418,32

20 998,07

1 520,46

128,15

4 390,08

2 743

A MÁV-START Zrt. 2017. I-V. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai		
VSZ Bp-Ferencváros

37 871,12

22 596,75

15 274,37

0,00

0,00

3 987,30

226

VSZ Bp-Nyugati

22 627,61

12 255,54

10 372,07

1 024,00

0,00

3 726,38

178

VSZ Szolnok

32 864,64

14 744,83

18 119,81

977,40

0,00

16 140,28

199

VSZ Székesfehérvár

14 894,66

12 081,95

2 812,71

343,64

0,00

2 428,66

136

VSZ Hatvan

11 686,72

7 450,62

4 236,10

0,00

109,47

1 793,36

115

VSZ Győr

19 595,72

14 135,17

5 460,55

1 432,00

0,00

4 379,66

150

TSZVI Budapest összesen

139 540,47

83 264,86

56 275,61

3 777,04

109,47

32 455,64

1 004

VSZ Debrecen

24 963,49

16 456,13

8 507,36

50,08

38,04

1 539,24

209

VSZ Nyíregyháza

19 492,08

12 798,23

6 693,85

344,00

0,00

1 685,30

141

VSZ Záhony

11 156,87

8 225,21

2 931,66

714,41

195,54

508,97

90

TSZVI Debrecen összesen

55 612,44

37 479,57

18 132,87

1 108,49

233,58

3 733,51

440

VSZ Miskolc

27 642,92

15 679,96

11 962,96

498,00

0,00

1 913,07

252

TSZVI Miskolc összesen

27 642,92

15 679,96

11 962,96

498,00

0,00

1 913,07

252

VSZ Pécs

9 705,73

5 732,55

3 973,18

0,00

0,00

657,74

97

VSZ Dombóvár

17 771,02

12 615,02

5 156,00

0,00

41,61

4 738,69

171

VSZ Nagykanizsa

7 584,86

5 367,57

2 217,29

0,00

40,59

1 512,74

94

TSZVI Pécs összesen

35 061,61

23 715,14

11 346,47

0,00

82,20

6 909,17

362

VSZ Szeged

12 038,32

8 085,99

3 952,33

41,26

5,42

1 852,72

116

VSZ Békéscsaba

14 798,02

10 934,86

3 863,16

0,00

0,00

3 804,89

132

VSZ Szentes

9 319,76

6 396,53

2 923,23

35,65

0,00

1 051,33

61

VSZ Kiskunhalas

5 797,13

3 927,75

1 869,38

23,75

23,00

705,35

74

TSZVI Szeged összesen

41 953,23

29 345,13

12 608,10

100,66

28,42

7 414,29

383

VSZ Szombathely

2 820,92

2 150,18

670,74

22,01

574,21

255,19

59

VSZ Celldömölk

6 434,45

5 122,49

1 311,96

12,00

195,79

2 529,78

134

VSZ Tapolca

5 711,17

3 951,68

1 759,49

0,00

91,62

1 828,65

109

TSZVI Szombathely összesen

14 966,54

11 224,35

3 742,19

34,01

861,62

4 613,62

302

MÁV-START Zrt. összesen

314 777,21

200 709,01

114 068,20

5 518,20

1 315,29

57 039,30

2 743

IV. havi
„mínusz”
órák

IV. havi
betegség órák

IV. havi betegszabadság órák

IV. havi fizetés nélküli
szabadság órák

IV. havi
szabadság órák

IV. havi szakszerv.
kikérő órák

IV. havi oktatás-képzés
órák - időszakos oktatás,
vizsg.

IV. havi oktatásképzés órák - egyéb
oktatás

226,45

0,00

933,30

357,39

0,00

7 337,56

129,48

353,31

466,08

176,26

-9,01

1 325,42

714,31

0,00

5 026,70

11,38

387,02

828,54

199,00

0,00

283,45

235,84

0,00

5 368,19

56,00

43,65

724,41

135,94

0,00

246,15

344,69

0,00

2 757,82

64,00

6,33

90,63

114,16

0,00

776,96

473,44

0,00

3 001,98

8,00

37,98

32,00

148,84

0,00

837,85

451,13

0,00

3 712,00

56,00

0,00

43,00

1 000,65

-9,01

4 403,13

2 576,80

0,00

27 204,25

324,86

828,29

2 184,66

210,23

-8,84

368,57

575,80

168,00

5 853,91

78,80

271,65

1 561,46

141,16

0,00

684,86

160,27

336,00

4 010,26

18,38

234,99

388,06

90,00

-0,06

0,00

212,62

0,00

2 485,31

72,00

108,33

159,08

441,39

-8,90

1 053,43

948,69

504,00

12 349,48

169,18

614,97

2 108,60

252,58

-18,84

2 268,58

834,26

0,00

6 338,09

96,00

1 674,36

1 160,21

252,58

-18,84

2 268,58

834,26

0,00

6 338,09

96,00

1 674,36

1 160,21

97,55

0,00

11,75

270,15

168,00

2 821,18

19,00

8,33

12,00

173,39

-2,92

1 034,96

684,57

0,00

4 679,77

73,60

16,00

0,00

94,00

-1,55

247,60

240,82

0,00

1 632,00

0,00

67,50

0,00

364,94

-4,47

1 294,31

1 195,54

168,00

9 132,95

92,60

91,83

12,00

116,65

0,00

286,59

73,24

0,00

2 753,25

11,80

54,33

585,96

132,00

-2,75

400,00

252,87

0,00

2 613,51

144,00

790,33

470,55

60,97

0,00

10,85

58,95

0,00

1 887,67

20,26

168,66

0,00

74,00

-0,40

136,77

98,32

0,00

2 466,84

147,25

0,00

0,00

383,61

-3,15

834,21

483,38

0,00

9 721,27

323,31

1 013,32

1 056,51

59,00

0,00

45,93

337,30

0,00

1 177,94

16,00

0,00

120,00

134,00

-0,83

370,74

273,32

0,00

3 091,23

48,00

8,33

289,33

108,42

-0,01

428,81

302,76

0,00

2 170,33

16,00

48,33

126,00

301,42

-0,84

845,48

913,38

0,00

6 439,50

80,00

56,66

535,33

2 744,58

-45,21

10 699,14

6 952,05

672,00

71 185,54

1 085,95

4 279,43

7 057,31

228,16

-8,33

5 483,61

5 263,73

0,00

26 512,90

1 339,51

6 558,70

10 877,98

169,10

-117,91

7 896,86

5 559,09

0,00

16 268,88

106,94

4 210,64

12 898,62

195,32

-4,26

2 341,54

3 397,49

0,00

21 110,59

467,87

3 234,38

10 418,36

140,11

-6,70

1 667,93

2 658,35

0,00

15 655,55

430,33

2 441,38

1 980,18

115,28

-9,41

3 458,44

3 498,56

0,00

15 395,99

112,75

1 865,57

1 211,81

154,33

-35,23

3 872,25

3 728,46

0,00

17 586,85

384,00

2 630,70

4 217,98

1 002,31

-181,84

24 720,63

24 105,68

0,00

112 530,76

2 841,40

20 941,37

41 604,93

207,95

-28,17

1 609,96

5 000,62

1 400,00

27 008,82

657,47

3 912,14

3 458,32

139,93

-9,66

2 964,31

4 029,36

2 336,00

17 618,66

288,74

2 610,79

547,80

89,35

-2,85

708,75

1 649,57

0,00

11 771,33

485,25

1 515,83

663,48

437,22

-40,68

5 283,02

10 679,55

3 736,00

56 398,81

1 431,46

8 038,76

4 669,60

247,94

-84,09

14 692,00

8 724,18

0,00

34 517,55

593,62

4 685,69

3 960,76

247,94

-84,09

14 692,00

8 724,18

0,00

34 517,55

593,62

4 685,69

3 960,76

98,92

-7,00

614,05

1 690,52

1 168,00

15 613,40

88,47

2 367,86

810,98

175,72

-48,83

4 764,69

5 300,01

1 112,00

27 530,87

784,09

3 461,94

2 305,60

93,66

-36,01

1 987,48

2 698,57

0,00

13 490,38

0,00

2 716,23

563,16

368,30

-91,84

7 366,22

9 689,10

2 280,00

56 634,65

872,56

8 546,03

3 679,74

118,98

-91,97

1 170,42

2 607,43

0,00

14 962,81

131,56

2 475,91

3 780,09

128,80

-29,73

1 756,78

1 832,92

0,00

13 216,08

445,43

2 497,03

4 891,76

62,31

-18,82

1 141,19

1 243,09

0,00

9 022,23

118,49

1 258,43

384,00

73,39

-79,88

829,89

1 628,17

0,00

9 081,33

912,86

1 826,09

1 661,11

383,48

-220,40

4 898,28

7 311,61

0,00

46 282,45

1 608,34

8 057,46

10 716,96

58,40

-49,23

1 210,39

1 574,06

0,00

7 773,09

128,45

1 191,79

934,20

138,72

-155,08

2 209,25

3 258,86

0,00

18 584,72

358,84

2 966,82

1 309,33

109,30

-124,34

2 315,48

2 403,28

0,00

14 520,17

116,90

2 494,65

685,23

306,43

-328,65

5 735,12

7 236,20

0,00

40 877,98

604,19

6 653,26

2 928,76

2 745,68

-947,50

62 695,27

67 746,32

6 016,00

347 242,20

7 951,57

56 922,57

67 560,75

Mozdonyvezetői adatok

IV. havi
átlaglétszám (fő)

Horgászverseny 2017
Tisztelt Kollégák, Kedves Olvasó!

Az idén is, immár sokadjára (talán hatodszor) a dombóvári Tüskei
horgásztó adott otthont a Mozdonyvezetők Szakszervezete 2017es horgászversenyének. Az előző évi fogadkozások ellenére - amit
más tagcsoportoktól lehetett hallani, hogy „jövőre megrendezzük
mi” - ismét Dombóváron találkoztunk. Idén is szép létszámmal
képviseltették magukat a tagcsoportok az eseményen. A mozdonyvezetők széttagolódása ellenére, a magánvasúti kollégák is
szép létszámmal vettek részt ( Cargo, MMV, Train). Az időjárás
ismét kegyeibe fogadta a horgászni szerető kollégákat, és így egy
kellemes két napot tölthettünk el Dombóváron. A versenyre 35
csapat, és több mint száz horgász, illetve csapatokat elkísérő
kolléga jelezte részvételét. Érkezés után birtokba véve a tó környékét, mindenki próbált információkat gyűjteni a felkészülés előkészületeiről, illetve fogásokról a helyi horgászoktól. A regisztráció
után következett az ebéd, sorsolás, majd a horgászhelyek elfog-

lalása. 16 órakor pedig kezdetét vette, a sokak által nagyon kedvelt
17 órás verseny. A horgászszerencse kezdetben elkerülte a csapatokat, és így bőven jutott idő a szomszéddal való eszmecserére, a pörkölt alapanyag előkészítésére az esti bográcsozáshoz,
illetve a grillezéshez. Sötétedés után azért a halak is aktívabbak
lettek, így lassan elkezdtek gyűlni a szákban. Volt, aki nyugalomban
tölthette az éjszakát, de többség azért eredményesen vonult vis�sza a délelőtti eredményhirdetéshez, majd az ebédre. A győztesek
kihirdetése előtt Kis László a MOSZ elnöke köszöntötte az eseményen résztvevőket. A fogások kicsit elmaradtak
az előző évekhez képest, de azért szégyenre nem
volt oka senkinek. Az elmúlt hat versenyen ös�szesen több mint hétszáz kolléga vett részt, illetve bizonyítva horgász rátermettségüket 2530 kilogramm halat sikerült zsákmányolniuk. Ez
létszám, és a fogott mennyiség önmagáért beszél! Pintér Norbi

MOSZ Országos Horgászverseny
Dombóvár
2017. augusztus 8-9.
Eredmények
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Bátaszék
Dombóvár III.
Püspökladány II.
Kiskunhalas
Pécs I.
Celldömölk II.
Cargo
Szentes III.
Püspökladány I.
Püspökladány III.
Szentes IV.
Szombathely
Szentes II.
Záhony II.
Kaposvár I.
Dombóvár IV.
Pusztaszabolcs
Train Hungary

27,43
25,05
24,64
6,9
16,66
16,17
14
12,42
11,52
11,26
10
8,83
7,58
7,28
7,21
7,02
6,46
6

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Záhony I.
Sopron
Pécs II.
MMV
Dombóvár I.
Nagykanizsa
Szolnok III.
Balassagyarmat
Dombóvár V.
Celldömölk I.
Szolnok II.
Szentes I.
Ferencváros
Székesfehérvár
Szolnok I.
Dombóvár II.
Dombóvár VI.

5,88
5,85
4,64
4,23
3,31
3,11
2,51
2,22
2,21
1,98
1,2
0,9
0,85
0
0
0
0
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Utánpótlás
Megkerestünk
olyan leendő mozdonyvezetőket, FLIRT motorvonat
vezetőket, akik jelenleg még tanfolyamon vannak.
Véletlenszerűen
választottuk ki őket,
s ugyanazokat a
kérdéseket tettük
fel nekik, válaszaikat havonta olvashatjátok. Kíváncsiak voltunk válaszaikra, men�nyire esnek egybe, vagy különböznek
egymástól. Felmérésnek nem nevezhető
ez a sorozat, „CSAK” meg akarjuk ismerni leendő kollégáinkat, s talán az is kiderül
számunkra, hogy a mai fiatalok miért választják ezt a szakmát maguknak. Választ
kaphatunk arra, mi az elképzelésük a mi
munkánkról, esetleges elvárásaikra is fény
derülhet. Ha ezeket tudjuk, akár tanulhatunk is belőle (MOSZ is!), beilleszkedésük
is egyszerűbb lehet mindenki számára.
Mutatkozz be kérlek! Honnan érkeztél? Mikor születtél, hol laksz, hová jársz tanfolyamra?

lyakezdőként is tetszett a szakma ezen területe, de gimnáziumi
érettségivel ismeretség nélkül esélyem sem volt a vontatáshoz
kerülni. Most volt még egy utolsó dobásom és sikerült.

Hogyan jutott tudomásodra, hogy van felvétel ebbe
a munkakörbe?
-Németországból hazafelé a vonaton hallottam az utastájékoztatóból. Úgy gondoltam, ha a Jóisten azt akarja, hogy valaha még
vasutas legyek, itt van az ideje.

A felvételi vizsgán rólad alkottak véleményt - mivel
túl vagy rajta -, most mi lennénk kíváncsiak arra, hogyan élted meg az első találkozásod a MÁV-START
Zrt-vel?
-Mint egy szokványos válogatáson bármelyik álláshirdetésre. Sok
ideges jelentkező, nyüzsgés. Hiszen a további életünk múlt a felvételin.

Mit tudsz a mozdonyvezetőkről, munkájukról? Szerinted – ezek alapján -, Te milyen járművezető leszel??

-Mivel 30 éve együtt dolgozom veletek, elég sokat sejtek a munka
napos, és árnyoldaláról is. Tudni csak akkor fogom, ha már csinálom. Egy biztos, nem otthonülős embernek való.
Azt sem tudom milyen leszek, csak azt, hogy milyen szeretnék
lenni. Megbízható. Akire lehet számítani. Én már nem akarom
megváltani a világot. Azt a keveset, amit tudok, azt biztosan szeretném tudni és alkalmazni. Lehet, hogy mozdonyt már nem fogok
vezetni, de ettől még nem dőlök a kardomba. Hamarosan úgyis
kiderül, egyáltalán nekem való-e.

Találkoztál-e már azzal a mozdonyvezetővel, akit el
tudnál képzelni szakmai példaképedként?
-Melyik szektor,hányadik sorának hányas székére írt névre vagy
kíváncsi?

-Sziasztok! Kiss Attila vagyok,(tanfolyamtársaim Mamának hívnak)
48 éves és Kiskunhalason élek. Azon kevesek közé tartozom, akik
már rendelkeznek vasutas előélettel. 1986-ban váltókezelőként
kezdtem, 1989-ben 10 hónapnyi civil próbálkozás után megint
váltókezelő lettem, 1991-től a „segédtiszti” tanfolyam után rövid
ideig kisállomási szolgálattevő voltam, majd 1995-ben a tisztképző elvégzése után a kereskedelmet választottam. Kocsiirányító,
áruirányító, végül a RCH-nál koordinátor voltam. 2015 áprilisában
közös megegyezéssel megszűnt a munkaviszonyom. 3 hónap
pihenés és nyelvtanulás után Németországban időseket gondoztam. 2016 februárjától pedig (Szt.)Istvántelekre járok tanfolyamra
az Ujvári Attila vezette FLIRT 2 „rohamosztagba”.

Mit hallottál a MOSZ-ról? Kapcsolatba kerültél már
velük?

Mi alapján döntötted el, hogy mozdonyvezető (FLIRT
motorvonat vezető) leszel?

Köszönöm a beszélgetést!

-Mivel elég nagy a létszámhiány sok területen, választhattam a
szakmák között. Váltókezelő, szolgálattevő már voltam, megpróbáltam hát ezt, hátha nem csak a fiataloknak van esélyük. Ezúton
is köszönöm azoknak, akik bizalmat szavaztak nekem! Már pá-
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-Már pár éve tag vagyok a MOSZ Cargo szegedi tagozatánál Bezdán Mihálynál.
Javasoltam is csoporttársaimnak hogy lépjenek be valamelyik
szakszervezetbe, hiszen kezdőként nekünk nagyobb szükségünk
van az érdekképviseletre, mint a nekik a tagokra.

Hogyan képzelsz el egy hajnali 01:19 órás jelentkezéshez való ébredést?

-Pont olyan csodás lehet, mint ugyanekkor végezni az ország
túlvégén olyan helyen, ahol a madár sem jár.

Gusztos Károly
2017. augusztus-szeptember

Képek a Lengyel vasút háza tájáról

2017. augusztus-szeptember
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Életünkből
Erdélyben kirándultunk
Augusztus 22-24 között, egy igen tartalmas, programokban bővelkedő kiránduláson vettünk részt. Az ötlet valamikor a
tavalyi évben született meg, az előkészületek pedig már kora tavasszal elindultak.
A meghirdetett kirándulásra összesen 40
fő jelentkezett, akik úgy gondolták szeretnének új élményekkel gazdagodni és talán
saját erőből, vagy magán úton talán soha
nem jutnának el ezekre a csodálatos tájakra.

A három nap meghirdetett programjai a következők voltak.
Első nap Gyulán az Almásy-kastély, valamint a Gyulai vár megtekintése. Alternatív programként a gyulai várfürdőt is lehetett választani egy kis úszás, csúszdázás, relaxálás keretében.
Második nap délelőtt a Tordai Sóbánya felfedezése, délután pedig
a Tordai-hasadékban egy kiadós túrázás.
Harmadik nap Nagyváradon a vár, a várban éppen aktuális idő-
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szaki kiállítások megtekintése. Utána pedig egyéni programként
városnézés, sok-sok látnivalóval.
Első nap kora reggel a hatvani vasútállomás előtt nagy
csomagokkal felpakolva, vidáman várta kis csapatunk a külön
busz érkezését. Bepakolás után, hat órakor el is indultunk útvonalunk első célja felé, Gyulára. A terveknek megfelelően tíz óra

után egy picivel meg is érkeztünk és beálltunk a jegypénztár előtti hosszú sorba, hogy végre megtekinthessük a 300 éves, 2016
tavaszán átadott, felújított kastélyt. A látnivalók sokasága, az érdekesebbnél érdekesebb kiállítások szó szerint lenyűgöztek minket. A tartalmas külső és belső látnivalók után (melyhez két óra
időtartam is kevés) átsétáltunk a szemben lévő, 600 éve itt álló,
egyetlen magyarországi téglavárhoz. A vár sokszínűségével, termeivel, a kiállított tárgyak bemutatásával elvarázsolja az embert
és már-már úgy érzi, hogy ő is ott van abban a korban, mikor a
vár fénykorát élte. Sajnos az idő gyorsan haladt és a hátralévő út
hosszúsága miatt, délután három órakor el kellett indulnunk. A

határt Gyulánál léptük át és sok-sok kilométer megtétele után a
Királyhágónál végre kinyújtóztathattuk lábainkat, melyek már igencsak elgémberedtek. A táj pompás látványa hamar elfeledtette
velünk a mögöttünk lévő hosszú út fáradalmait. Pihenés után újra
útra keltünk, hogy végre elérjük utunk végcélját, Torda városát,
ahol a szállásunk volt. Késő este, ottani idő szerint tíz óra is elmúlt,
mire megérkeztünk és fáradt közösségünk elfoglalhatta a szállodai
szobáját. Mondhatom, senkit nem kellett elringatni.

Másnap reggel, a bőséges reggeli elfogyasztása után
újult erővel buszra szálltunk és kilenc órakor elindultunk a város
szélén található sóbányához. A belépés után, ahogy egyre mélyebbre haladtunk lefelé egy olyan látvány fogadott bennünket,
melyeket igazából nem lehet szavakba önteni és a képek is csak
félig adják vissza azt a csodálatot, amit megtapasztaltunk. Óriási
mélység, hatalmas tér. Volt ott minden, óriáskerék, tekepálya, mini
golfpálya, színházterem és még egy hatalmas csónakázó tó is! A
sóbánya hőmérséklete 10-12 ºC, a relatív nedvesség 75-80%, a
2017. augusztus-szeptember
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légáramlatok sebessége legfeljebb 0,2 m/s. A sóbánya levegőjének magas páratartalma, egyenletes hőfoka, abszolút allergén-,
kórokozó mikroorganizmus- és pormentessége, valamint a ked-

hogy már várt minket a Tordai- hasadék, hogy megismerjük,
meghódítsuk, természeti jelenségeivel lenyűgözzön bennünket.
Csapatunk újabb kihívás elé nézett. A hasadék aljában könnyűnek
induló túra hamar átváltott egy közepes nehézségű túrába. Hol
keskeny sziklaperemen, hol a hasadékon átfolyó patakon kellett
átkelni. Néhol le-, néhol felfelé mászni, egyszer-kétszer még négykézláb is! Büszkén mondhatom, hogy mindenki sikeresen vette az
akadályokat és bő másfél óra alatt átjutottunk a másik végére. Itt

vező koncentrációjú NaCl aeroszolok kétségtelenül gyógyító hatással vannak a légzőszervi megbetegedésekre. Az itt töltött óráinknak megint csak az idő végessége szabott határt. Valamint az,

aztán kettéváltunk, a csapat egy része ugyan ott ment vissza, a
bátrabbak egy új útvonalon, a hegytetőn mentek vissza az eredeti kiindulópontra. A fenti útvonalat választók kis közössége való-
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jában nem sejtette, hogy milyen megpróbáltatások elé néz. Az út
első szakasza rendkívül meredeken tartott felfelé, ami igencsak
megviselte az ilyen terephez nem szokott emberfiát. De végül
mégis győztünk és feljutottunk a hegytetőre, ahonnan a kilátás,
az elénk boruló táj csodája kárpótolt bennünket a mögöttünk
hagyott kb.45 perc megpróbáltatásaiért. Végigsétálva a gerincen,

lefelé szintén meredeken kellett jönnünk, de már tudtuk, hogy
közel a cél és várnak minket a többiek. A szállásra való érkezést
követően, mindenki felfrissítette magát és közösen elfogyasztottuk
a fenséges vacsorát. Ahol egy különleges bejelentésnek is tanúi

lehettünk. Csapatunk egyik fiatal párja bejelentette az eljegyzésüket, a fiatalember a sóbányában, a csónakázó tónál ünnepélyesen
megkérte barátnője, immáron menyasszonya kezét. A bejelentést
óriási taps és gratulációk követték. Vacsora után elvonultunk pihenni.
Harmadik napon ugyancsak a reggeli elfogyasztása után
kijelentkeztünk a szállodából, bepakoltunk a buszba és elindultunk
a hazafelé vezető úton. Első úti célunk Nagyvárad. Nagyváradon
fő látványosságként a várat tekintettük meg. A várat hosszú viszontagságos „élete” során többször lerombolták, újjáépítették. A
16. és a 17. században a Habsburg Birodalom és az Erdélyi Fejedelemség által az Oszmán Birodalommal szemben kidolgozott és
kiépített védelmi rendszer egyik kulcselemévé vált, ily módon pedig a keresztény Európa egyik félelmetes bástyájává lett a muzulmán terjeszkedéssel szemben. Jelenlegi, ma látható formáját
2015-ben nyerte el egy hat évig tartó felújítás keretében. A vár
külső és belső látványosságai, a régi (eredeti) épületmaradványok,
temetkezési helyek (itt található Szent László sírja), megmaradt
épületkövek mind-mind elkápráztatják az ide látogatókat. A fenti
termekben időszakos kiállítások sokaságával találkoztunk (többek
között fotó kiállítás, középkori vitorlás hajó makett kiállítás, gyöngyökből készült képek kiállítása stb.). A vár megtekintése után több
lehetőség állt előttünk. Megtekintettük a felújított főteret, a Sas-palotát, a Városházát, a Sebes-Kőrös partján sétáltunk. Végül fájó
szívvel, de Nagyváradot is elhagytuk és útnak indultunk haza.
Hazafelé a buszon, a friss élményekről beszélgettünk, megosztottuk egymással, ki, mit látott. Hatvanba este nyolc óra körül érkeztünk. Búcsút vettünk egymástól és mindenki
hazatért, azzal a gondolattal, hogy jövőre újra útra kelünk, egy másik úti cél
felé.
Összefoglalva úgy érzem, egy igazán
jó csapat nagyon jól sikerült kirándulása volt ez, melyet reményeim szerint a
jövőben több ilyen követ majd.

Czibolya Gábor

2017. augusztus-szeptember
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Egy kis történelem...
75 éves a Bugaci Kispöfögő

Akit érdekel, hogy mi is az a Bugaci Kispöfögő, honnan kapta a nevét és az, hogy
milyen összefüggés lelhető fel a mozdonyvezetők időszakos vizsgáztatásának teszt
rendszerűvé alakítása, a Bős-Nagymaros
vízlépcső és egy passaui hajóút között,
az olvassa el ezt az írásomat!
Mielőtt azonban a bevezetőben megfogalmazott kérdésekre válaszolnék, néhány szóban ismertetem a bugaci kisvasút történetét.
Az 1920-as évek közepe táján egy kecskeméti erdőmester, név szerint Bakkay József
fejében fogalmazódott meg a gondolat, hogy
az alsómonostori téglaégető gyárához Bugacról a faanyagot kisvasúton lenne a legcélszerűbb szállítani. A gondolatot tett követte és a mai Bugac felsőtől a gyárig
húzódó 15 kilométer hosszú, keskeny nyomközű iparvágány hamarosan el is készült. De Bakkay nem elégedett meg ennyivel,
szeretett volna egy közforgalomra – ha csak korlátozottan is –
megnyitott vonalat építtetni egészen Kecskeméttől Kiskunmajsáig, majd tovább, Kiskunhalasig. A közigazgatási bejárást 1927.
szeptember 10-én meg is tartották és ezt követően megindult az
építkezés, ami nem ment ugyan könnyen a laza, homokos talajon,
de 1928. június 5-én mégis sikerült átadni a forgalomnak a vonalat egészen Kiskunmajsáig. A
Kiskunmajsa Kiskunhalas közötti szakasz nem
épült meg, mert közben elfogyott a pénz. 1928
szeptemberétől megindult a személyforgalom is
napi három pár vegyesvonat forgalomba helyezésével. Hétköznapokon az utasok száma elérte
a napi négyszázat, de vasárnaponként előfordult,
hogy akár ezer fő is igénybe vette a vasút szolgáltatásait.
A kisvasút első mozdonya egy 1916-ban épített
német gyártmányú Henschel gőzös volt, de ezt
a masinát valójában csak anyagvonatok mozgatására használták, a vonal elkészülte után selejtezték. 1928-ban a
forgalmat egy háromcsatlós és két darab négy kapcsolt kerékpárú, a MÁVAG budapesti gyárában készített gőzmozdonnyal
vették fel.
Azután szép csendesen beköszöntött az 1929-es esztendő, magával hozva a világ nagy gazdasági válságát, amely csaknem
végleg megpecsételte az alig egy éves kisvasút sorsát, hiszen oly
mértékben csökkentek a bevételek, hogy az építési költségeket
sem volt képes törleszteni a társaság. Ennek ellenére a vasút nem
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szűnt meg, mert Kecskemét
városvezetése úgy gondolta,
hogy nem lenne helyes, ha a
nemrégiben megépített vaspályát benőné a fű és a gaz.
Ezért aztán elindítottak egy
hatalmas kampánysorozatot
a vasút népszerűsítésének
érdekében. Neves személyiségeket hívtak meg, hogy
bemutassák nekik az egyedülálló természeti adottságokkal bíró
bugaci tájat, akik aztán szóban és színvonalas írásokban keltették
jó hírét e vidéknek és vasútjának. Így került
Bugacra a híres magyar író, Móricz Zsigmond
is, aki egyik újságcikkében Bugaci Kispöfögő
névvel illette a vonata élén szuszogó gőzmozdonyt.
A Kecskemét város, mint vasút tulajdonosa,
vonalának megmentése érdekében igyekezett minél gazdaságosabbá tenni hálózatán
a szállítást. Ennek érdekében 1935-ben először kettő, majd később újabb két darab
diesel-mechanikus, 120 lóerős, poggyászteres motorkocsit vásárolt. E motorkocsik egyike az 1971-ben
történt selejtezése után Nagycenk múzeumvasútjára került, jelenleg úgy tudom, Fertőbozon árválkodik.
Már a kezdeti időszakban is gyakran felmerült a vonal bővítésének
gondolata, egészen pontosan a sínpár Fehértótól (ma Törökfái)
Kiskőrösig történő meghosszabbítása. E fejlesztésre azonban
csak a háború után, 1948-ban került sor. 1949. január elsején a
vasutat államosították. Ezt követően megkezdődött a járműpark fokozatos korszerűsítése. A régi
kéttengelyes kocsikat új, négytengelyes vagonokra cserélték, a poggyászteres motorkocsik
helyett pedig eleinte diesel-mechanikus, majd Mk
48-as sorozatú diesel-hidraulikus mozdonyokat
szereztek be. A hatvanas évek végén felmerült a
vasút végleges megszüntetésének gondolata, de
a környéken nem voltak olyan szilárd burkolatú
és megfelelő teherbírású utak, amelyek a vasút
forgalmát átvehették
volna, ezért a vonal
felszámolása lekerült
a napirendről. A 2008ban kitört válságot azonban már nem
élte túl, 2009 decemberében végleg
bezárták. A pályatestet azóta benőtte a
gaz, a sínek egy részét egyszerűen ellopták, a megmaradt járművek pedig a
kecskeméti színben porosodnak, rozsdásodnak.
Most azonban térjünk vissza a cikk bevezetőjében megfogalmazott kérdése2017. augusztus-szeptember

imhez! Az 1990-es évek legelején
Sipos Józseftől, a frissen megalakult
Mozdonyvezetők Szakszervezetének
elnökétől azt a feladatot kaptam,
hogy dolgozzam ki a mozdonyvezetők időszakos műszaki vizsgáztatásának teszt alapú rendszerét. Próbaképpen a V63-as sorozatú
mozdonyokhoz készítettem el a feladatsort, majd a többi típus is sorra
került. (A V43-as mozdonyok feladatait nem én állítottam össze.) Amikor
a munka elvégzése után a honorárium került szóba, kisebb probléma
adódott. Abban az időben ugyanis
az az állampolgár, aki nem kizárólag egy kifizető helyről származó
jövedelemmel rendelkezett, automatikusan önadózóvá vált. Nekem
azonban semmi kedvem nem volt adóbevallást készíteni, ezért azt
kértem, hogy ne pénzben fizessék ki a munkadíjamat, hanem
valami egyéb juttatás formájában!
Ebben az időben zajlott a Bős-Nagymaros vízlépcsőről kirobbantott hatalmas társadalmi vita. A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium egy hajóutat szervezett annak érdekében, hogy az érdeklődőknek bemutassa az Ausztriában már kiválóan működő
Dunára telepített erőműveket. Az út tíz
napos volt, a hajó Passauig, majd vis�sza, Budapestre szállította az utasait.
Nos, hogy elkerülhessem az adóbevallás készítésének procedúráját, Sipos
Józsi erre a hajóútra fizetett be engem.
Ezen a kiránduláson ismerkedtem meg
Nagy Józseffel vagy ahogyan sokan
ismerik, a „Nagyjózsival”.
Miután kölcsönösen bemutatkoztunk
egymásnak, a nevem hallatán felcsillant a szeme. És már mondta
is tőle megszokott lendülettel a magáét. „Ide figyelj Zsigám! A
Kecskemétet Bugaccal összekötő vonalon mi minden év augusztusában indítunk egy gőzvontatású nosztalgiavonatot, egyéb vidám
és érdekes programokkal összekötve. Az ott üzemelő gőzösünk,
a 490,053 most teljesen megújul és vadi új kazánt kap. Egyszer a
kezembe került egy régi újság, amelyben a híres magyar író, Móricz Zsigmond hosszan és szépen méltatja Bugac kisvasútját,
amelynek a mozdonyát „Bugaci Kispöfögő” névvel illeti. Ezért a
megújult 490,053-as nosztalgia gépünknek is ezt a nevet szánom,
a táblát már meg is rendeltem. Mi lenne, ha az új Kispöfögőnek is
Móricz Zsigmond, azaz te lennél a keresztapja? Ezt a fantasztikus
lehetőséget nem szabad kihagyni! Vállalod?”
Naná, hogy vállaltam! 1992 augusztusában ünnepélyes keretek
között meg is történt a keresztelő. Az 1. számú fotón Csendon
Lajossal várjuk, hogy valamennyi pezsgőspohárba belekerüljön a
fölséges nedű, amelynek egy részét - a szertartás részeként mozdony oldalára locsoltam. Így lettem egy fekete, szuszogó,
füstöt okádó és gőzpamacsokat lövellő gőzös keresztapja.
Azonban ne feledkezzünk meg kormos keresztgyermekem pálya2017. augusztus-szeptember

futásáról! Elöljáróban
muszáj elmondanom,
hogy ez a masina a
Bugaci vonalon nem
őshonos, arrafelé bevándorlónak számít.
1942-ben – tehát éppen 75 éve – született
Budapesten a MÁVAG -ba n. M i e l őt t
1983-ban Kecskemétre került volna, a szobi
kisvasúton szolgált, követ szállított a bányából a nagyvasúti átrakó állomásra. 1983 után a Kecskeméti GV kizárólag nosztalgiavonatok továbbítására használta.
A mozdony – mint már említettem – 1942-ben épült Budapesten
a Magyar Királyi Állami Vas- Acél- és Gépgyárban 5274 gyári- és
70 /15 szerkesztési számmal. A MÁV 490,053-as pályaszámon
vette állagába. Ezt a masinát a MÁVAG eredetileg széntüzelésű
kazánnal, körtolattyúval és Heusinger vezérművel, MÁV rendszerű zuhatagos víztisztítóval, acél tűzszekrénnyel, olaj világítással és
Knorr rendszerű önműködő fékrendszerrel szállította. 5000 kcal
fűtőértékű szén esetén a gépezet elérhette a 290 LE (213 kW)
teljesítményt. Maximális sebessége a műtanrendőri próbák alapján 35 km/ó-ban lett meghatározva. A
jármű a 760 mm-es nyomtávolságú
pályákon kiválóan bevált, teljesítménye
és vonóereje valamint - a Klein-Linder
ívbeálló berendezésnek köszönhetően
- remek kanyarbeálló képessége folytán. A bugaci vonalra már turbódinamóval felszerelve, villamos világítással
került.
1992 nyarától a Bugaci Kispöfögő névre keresztelt remek kis mozdony minden év augusztusának második hétvégéjén nosztalgiavonatával végigcsörtetett a Kecskemétet Bugacpusztával összekötő vonalon. Rengeteg résztvevője
volt ezeknek a jó hangulatú, nyár végi füstös vonatozásoknak. (4.
és 5. ábra) A vendégek között sok külföldi is akadt. A szerelvényen
utazók jó hangulatáról természetesen mindig Nagy Józsi gondoskodott, aki remek humorával, jó beszédkészségével és kiváló
szervezőképességével a bugacpusztai különvonatok emblematikus figurájává vált. (2. ábra)
Sajnos azonban egyszer mindennek vége szakad. A mozdony
kazánjának a vizsgálata lejárt, a vonalat pedig 2009 decemberében végleg bezárták. A Bugaci Kispöfögő kazánjában már nem
lobog tűz. Most, amikor augusztus második hétvégéjén a hetvenötödik születésnapjáról emlékeztünk meg, gondos kezek letörölgették róla a port,
ügyesen beolajozták, majd kitolták a szín előtti
térre. (3. ábra) Pompásan sikerült kicsinosítani, úgy
állt ott a keskeny vágányán, mintha bármely pillanatban képes volna elindulni. De mi sajnos tudtuk
róla, hogy rég nem dobog a szíve, hogy valójában Móricz Zsigmond
halott. Vajon lesz-e feltámadás?
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Életünkből
Hurrá nyaralunk, tekerünk vagy
még se!
Balatonkenese:

A Balaton, kicsi, hangulatos, látványos megkerülhető és a miénk.
A horgászat, bowling, foci, mellett újra lendületben a debreceni

kerékpáros “ szakosztály “. 2017.07.11-18-án 8 nap 7 éjszakás
csillagtúrát szervezet a tagcsoportunk. Régi álom volt egy Balaton
körüli vagy melletti bringás, fürdős, napozós kirándulás megszervezése. Ez az álmunk vált valóra július első felében. Hosszas szervezés, útvonal tervezés, éttermek, látnivalók keresése vette kezdetét 2017 januárjában.
A Mozdonyvezetők, Vontatási Dolgozók Országos Segély- és Biztosító Egyesülete jóvoltából jutottunk
hozzá egy színvonalas szálláshelyhez,
amely kényelmes, parkosított környezetével hangulatos pihenést biztosított a
résztvevőknek.
A 32 főre duzzadt csapat részére az
érkező és induló napon kívül négy szervezett túra tervvel készültünk. A maradék két napot időjárás tartaléknak és
pihenő napnak szántuk, hiszen nem
teljesítménytúrát ha nem kikapcsolódást
szerettünk volna biztosítani tagjaink számára. Az imáik meghallgattatásra találtak, nagyszerű napos időnk volt, amely
kedvezett a tekerésnek és a fürdőzésnek is. 100 %-os volt a tervezett túrák
megtartásának aránya, nem kellett elhalasztani egyet sem. Sőt a csapat egy
részének maradt energiája egy körtúrához is a tó körül.
Ez egy nyolc fős csoport volt. A kemény
mag: Agárdi Gábor, Kurucz György,
Szegedi Zoltán, Szegedi Zoltánné Zsuzsika, Erdős Tamás, Erdős Tamásné
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Margó, Fancsalszki István, Tóth Gabriella.
Külön is gratulálunk a lelkes csapatnak akik hajnali 04 órás indulással és 19-órai érkezéssel 15 óra tekerés után 202 km- t tettek
meg nem minden fáradság nélkül. Mit is mondhatunk erre a nőknek is férfias tettre? Nem volt őszinte a mosolyuk és csak más nap
jöttek a jelek fenék tájékról. Hőseink azonban igen kitartóak voltak,
mert egy szünnap után, amelynek nagy részét a vízben töltötték,
ismét felvették a lantot és csatlakoztak a Káli medencét felderíteni induló bringásokhoz, hozzánk.
A többiek is jól teljesítettek hiszen akik csak a tervezett utakat
tették meg azok is 233 km-t hajtottak a lábaikba és a bringákba.
A többség némi többlet úttal - pl. Balatonalmádi több alkalommal
történő meglátogatása - 300 km felett kerekezett az egy hét alatt.
Balatonalmádiban a Kerekes pince vonzotta mágnesként a jó
balatoni bort és étket kedvelőket.
Igaz fellendítettük a helyi kerékpárbolt forgalmát is, mert indokolatlan mennyiségű bringa belsőt vásároltunk. Szabadidős tevékenység volt a
defekt javítás, gyakorlatilag már a társaság női tagjai is profin szerelték a kerekeket. Már már a formula 1-t meghazudtoló módon.
Tervezett túráink:
- Balatonkenese- Tihany- fürdés a Balatonban, ebéd Csopakon a Sétány étteremben, komp Szántódra, Siófokon keresztül Balatonkenese. A sétány étterem
közvetlen a kiépített kerékpárút mellett
van. Nagy kapacitás és nagyon jó konyha jellemzi. Ez 79 km.
- Balatonkenese- Veszprém- Balatonalmádi- Balatonkenese. Ebéd a Gyarmati
étteremben és városnézés. Az Ó város
megtekintése. Ez 60 km.
- Balatonkenese- Balatonalmádi- Tapolca-Sümeg vár túra- ebéd a Vár étteremben, mindenkinek csak ajánlani tudom, rendkívül jó étterem és nagyon
gyors a kiszolgálás,- Tapolca- Balatonkenese. Itt a Start szolgáltatását is igény2017. augusztus-szeptember

be vettük. Ez 53 km.
Balatonkenese- Zánka-KöveskálKáli medence,Monoszló Hegyestű, Köveskál,
Szentbékkálla, Mindszentkálla- itt ebéd a Pegazus étteremben, Kékkút- Révfülöpi érkezés,
Balatonkenese. A Pegazus éttermet nem
ajánlanám, jó a kaja de a környezet nem igazán. Itt is vonatoztunk egy rövidet. Ez 33 km.
Ezek az adatok soknak tűnnek azok számára
akik csak a helyi Tesco-ig használják a kétkerekűjüket, de még is maradt idő és főleg energia fürdésre, napozásra, bobozásra, hajóútra
városnézésre és még sok egyébre amit csak
kitudtak találni a résztvevők. A kirándulás alatt
teljes volt a demokrácia, kinek mihez volt kedve úgy alakította a napjait, a tervezett túrák
ajánlatokként működtek, amelyen azért a többség jele volt, és
lelkesen teljesítette is. Voltak vállalkozóink a Badacsony és Szigliget bejárására is Külön öröm, hogy új jelentkezők is akadtak,
nem csak a régi biciklisek vállalkoztak a túráinkra. Néhányan hajó
kirándulásra is szántak időt, szikrázó napsütésben meglátogatva
Balatonfüredet.
Szállásunk lehetőséget adott további sportolási tevékenységekre

is. A tollas labda, ping - pong, horgászat is állandó napirendi pont
volt. Horgászaink a Kiss András és fiai, illetve a Szűcs Laci annyira sikeresnek bizonyultak hogy sikerült az egész csapat számára
kóstolót fogni, majd később sütni a balatoni keszegből. Nem csak
halat, de szalonnát is pirítottunk a kültéri szalonna sütő helyen. A
Jókai bableves kültéri elkészítése meghiúsult a csapat létszámához képest kicsiny méretű bogrács miatt. Viszont a konyha remek
lehetőségekkel rendelkezett, így ott főtt meg az igazi alföldi ínyencség.
Csapatunk önellátó étkeztetésében sok önkéntesünk volt, de Kiss
Andrásné Marikának külön is köszönjük a sok- sok munkáját és
a finomságokat amiket a többiek is segítettek a konyha szolgálataikkal.
A torna órából fel nem mentett csapat étkeztetése nem kis feladat
volt sem a szálláson sem menet közben az érintett éttermekben
amelyeket igyekeztünk előre le szervezni. Előnyben részesítettük
a szervezésben a nagy létszámot fogadó és gyorsan kiszolgálni
képes, esetleg Széchenyi kártyás fizetést lehetővé tevő éttermeket.
2017. augusztus-szeptember

Többségében jól sikerült a kiválasztás egy kivételével ahol az ételek finomak voltak ugyan, de a környezet hagyott némi kívánnivalót maga után. Ez azonban nem szegte a kedvünket csak gyorsabban elhagytuk a helyet.
Mint már említettem sport emberekről lévén szó, ehhez méltóan
oldottuk meg a frissítő pontok felkeresését, ahol a csapolt Sopronin és a rizlingből készült fröccsön kívül a fagylaltok és jégkrémek
fogytak nagy számmal. Nem véletlen,
meleg volt!
A Balaton csoda szép, a Tihanyi apátság
falai mellől lenézve, vagy a Balatonvilágosi magas dombról lenyűgöző panoráma nyílik. Telis tele van lehetőségekkel
a jövőre nézve. Csak ajánlani tudjuk
mindenkinek. Rendkívül jól túrázható,
célpontban sincs hiány.
A szervezők nevében szeretnék köszönetet mondani a túrán résztvevőknek,
hiszen nélkülük nem ment volna. Köszönet a szervezésben nagyon sokat segítő barátnak Balogh Istvánnak (Stivnek),
az Ő hely ismerete nagyon sokat lendített az álom megvalósításában.
Köszönet az üdülőhely
gondnokának Kiss Józsefnek a nagyon rugalmas
közreműködéséért, és köszönet a tagság nevében
a Mozdonyvezetők a biztonságos és egészséges
életért alapítvány
támogatásáért, amellyel segítették a rendezvényünk megtartását.
Bagi Tibor
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Területi hírek
Debrecen

A nyár mint szokott elég hamar elröppent, és habár ilyenkor a
kánikulán túl, a családi nyaralásokról szól elsősorban, azért a szakszervezeti élet sem állt meg teljesen. Több kisebb, nagyobb programot is szerveztünk, de kétségtelen, hogy az egyhetes Balatoni
családi biciklis nyaralás volt a legsikeresebb, de maradandó élményt nyújtott a Tisza tó megkerülése is.
Még véget sem ért a nyár, de a Debreceni kollektíva már nagyon
várta a szeptember elsejét, és természetesen nem a tanévkezdés
miatt. Az év folyamán („végre”) újra sokaknak jött el a nyugdíjba
vonulás várva várt pillanata (persze még nem lesznek teljes jogú
„Nyuggerek”, csak nyugellátásban részesülők). Természetesen
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próbálunk arra figyelni, hogy a kolléga utolsó szolgálatának végén,
mindig várja néhány barát, ismerős, kolléga, rokon, de az mindig
csak egy rövid, szűk körű szösszenet. Ez volt akinek már januárban
megtörtént, és lesz olyan is, akinek ebben a hónapban lesz, ám
Ők úgy határoztak, hogy egy közös elköszönő rendezvényt szerveznek, ahol Mindenkitől elbúcsúzhatnak. Török József, Bökönyi
István – „Apuka”, Szabó János – „Tudós”, Papp Zoltán - „Pityeri”,
Szász István - „Atyám”, Szabó Imre-„Taxis”, Nyilas Ferenc- „Pus�szi”, és Feketéné Ibolya, van akinek „Ídesanya” Kijelölték hát jó
előre e napot, és beindult a szervezkedés. Felvették a kapcsoltatott a Munkáltatóval, és az Ik-val is, és engedélyt kértek a Debre-
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ceni felvigyázó melletti zöldterület kisajátítására, egy kis zenélgetős, sátorozós, fözögetős, evés-ivásos vendéglátásra. Külön nem
hívtak senkit, de kihirdették, hogy szívesen látnak MINDENKIT! És
ment is mindenki. Előzetesen igen nehéz volt a dolguk a vezénylő
uraknak, hisz alig tudták a napot levezényelni a sok „P”, meg „SZ”

miatt. De aki szolit kezdett, az is rászámolt egy kis pluszt jelentkezés előtt, természetesen a szolgálatból végzők jobban jártak.
De jöttek a barátok, kollégák, volt kollégák, ismerősök, és közeli
hozzátartozók is. Egész nap nagy volt a jövés – menés. Az ellátmányt nem bízták a véletlenre, rendesen betáraztak, és nem is
fogyott ki semmi a nap folyamán, pedig volt fogyasztás rendesen.
Délután az egész vezetőség megjelent a Munkáltató részéről, és
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ők sem jöttek üres kézzel, Minden nyugdíjba vonulót ajándékcsomaggal leptek meg, amit Katona Sándor Központvezető Úr adott
át, jókívánságai mellett a többiek nevében is. Külön ajándékkal
kedveskedtek a mozdonyvezető kollégák is, amit spontán szerveztek, és természetesen a MOSZ helyi Tagcsoporti vezetőség is

készült a tagság nevében. A rendezvény természetesen elérte
célját… , de beszéljenek a képek.
Én Mindnyájuknak csak azt tudom kívánni, hogy
legalább annyi ideig élvezzék a nyugdíjukat, mint
ameddig vonták tőlük a járadékot, és természetesen erőben, egészségben, Szeretteik körében.
Mert megérdemlik!
Nemes Zsolt
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Nyári képek az átépítések után

Zajfogó fal

Nem kell szág
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ZÁRFÉK
2018-ban megszűnik az IVU! Ezt a következtetést az alábbi hírre alapozzuk, ami a média minden bugyrát bejárta a hétvégén:
„Magyarország ereje a magyar családokban és gyerekekben rejlik, erős családok erős Magyarországot hoznak létre, ezért
2018 a családok éve lesz – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szombaton …”. Márpedig azt mindenki tudja, hogy
az IVU alkalmatlan e kitűzött cél megvalósítására. Tehát?
Cégünk és a Magyar Honvédség pilótaképzéssel foglalkozó képviselői megállapodást írtak alá. Ebben rögzítették annak
lebonyolítását egy végrehajtási utasításban, hogy a pilóták a katapult használatának gyakorlati részét a 150. számú vonalon,
a 91550431 230-6 pályaszámú mozdony vezetőfülkéjében, egy mozdonyvezetői székben ülve hajthatják végre.
Bp. Keleti pályaudvaron a személyszállító vonatok szerelvényének takarítását olyan gyorsan végzik el, hogy annak még az
eredménye sem látható.
VÉGRE! A Budapest – Kelebia vasútvonalon három hónap után megszűntek az általánossá (megszokottá) vált késések.
HOGYAN? Nem a pályát, a menetrendet javították a kialakult helyzethez.
CSAVAR. Mire a menetrendet javították, addigra a pályán is dolgoztak, megszűnt az ideiglenesen bevezetett lassújelek jó
része.
STATUS. Most azért járnak a vonatok lassan, hogy ne legyenek korábban.
ÉRTED? Én nem! De ez nem is probléma. Fáziskésés, vagy hozzá nem értés?
Nemrégen történt az eset, mikor is a mozdonyirányító kissé fennhangon kérdezi:
Zoli – tudod, hogy Debrecenbe a 6109 körüljár?
Nem, de mit akar a mozdonyvezető? Budapestig tolni akarja a vonatot?
Dehogyis, az elől lévő FLIRT szekciónak valami nyűgje van.
Tényleg, hétvégén a 6109 FLIRT fordában van, nem 431-ben…
A Szajol-Püspökladány pályaszakasz átépítése kb. egy éve befejeződött. Elvileg 160-as a pálya. Mondom elvileg, ugyanis
Karcag-Kisújszállás között mindkét vágányon már 100-as lassújel van. A balon kettő is. A szóbeszéd szerint rövidesen lesz
azon 80-as is. Nincs itt addig semmi gond, míg a bal vágány is és a jobb vágányi 80 alá nem megy. Ugyanis kétszer 80,
egyenlő 160…
Szegedi Zoltán
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AMIT TENNED KELL:
elutalni a támogatásodat az alapítvány számlájára:
11706016–20806949 vagy keresd fel tisztségviselodet,
aki segít eljuttatni adományodat az alapítványhoz!
MOZDONYVEZETOK A MOZDONYVEZETOKÉRT!

Mozdonyvezetok a biztonságos és egészséges életért Alapítvány
Nyilvántartási szám: 8273
www.mosz.co.hu/new_MOSZ/index.php/alapitvany.html

