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A TARGYALASIANYAG
Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is ko-
raosszel kezdodött el az az elokészíto munka,
amely a MOSZ jövo évi tárgyalási csomagját
a1akította ki, kollégáink elképzeléseit szem
elott tartva.

A tárgyalási csomagot -amit elozo számunk-
ban már részletesen közzétettiink - a MOSZ
testiiletei többször, több szemszögbol megvi-
tatták, s azt október 22-én átnyújtottuk a MÁv
Rt. vezetoinek. .

Szakszervezetiink mindig fontosnak ítélte,
hogy az elkészült javaslatainkat minél széle-
sebb körben megismertesse a tagsággal, s az
arról kialakított véleményeket, esetleges kri-
tikákat figyelembe véve folytassuk a tárgya-
lásokat. A tagsági "megmérettetés" október
16-án kezdodött, s folytatódik még napjaink-
ban is. Tagságunk több mint 10%-a vett részt
a fórumokon, ahol a szakszervezet vezetoi
ismertették a tárgyalási anyagot és az eddigi
tapasztalatokat, melyek a következok:
-az anyag kialakítását megelozo helyzetérté-
kelés tárgyilagos,

- a munkakörnlményekre vonatkozó tárgya-
lási javaslatokkal régi elvárásnak igyekszünk
megfelelni,
-a munkaido-beosztás szabályaira vonatkozó
követeléseinkkel szemben nagy a várakozás,
illetve az elvárás mert az ezredfordulót meg-
elozo évben fontos, hogy a mozdonyvezetok
is tervezhetobbé kívánják tenni életüket,
-eroteljesebb kontrollt követelnek tagjaink a
leromlott miíszaki állapotú mozdonypark
felújítása során.
A fórumokon elhangzott vélemények szerint
olyan anyagot sikerült összeállitanunk, ami a
mozdonyvezetok elvárásainak megfelel, s
amiért ha kell, tagságunk határozottan kiáll.
A tavalyi "szerénynek" ítélt megállapodást
követoen felfokozott várakozást tapaszta-
lunk tagjaink részérql. Nagy az elvárás, de
eros a támogatás is. A mozdonyvezetok ne-
héz tárgyalásokra számítanak, ugyanakkor
kemények lesznek, ha kell!

Kiss Lászw
elnök
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Püspökladányról szeretném tájékoztatni a
kollégákat -és akiket érint - a saját vezénylé-
sem alapján, mert az írásban szereplo belso
ellenorök biztosan elkerülték ezt a külso szol-
gálati helyet. Most csak az utolsó két hónap-
ról írok (október, november eleje), mert az
elozo idok feldolgozása nagyobb terjedelmet
venne igénybe.
Vezényléskor alapszabály az egyenletes
szolgálati leterhelés és az elore elkészített
vezénylés betartása. Október hónapban a 15
szolgálatomat 11-szer változtatták meg úgy,
hogy volt olyan, amelyiket háromszor. Az
egyenletes munkaelosztás pedig úgy alakult,
hogy 25-én 97,2 órám volt, 31-én pedig 160
óra.
November elején egyetlen szolgálatot négy-
szer írtak át. Szolgálatba jelentkezéskor bá-
torkodtam a felvigyázók figyelmét felhivni
erre az anomáliára (is). Megjegyeztem, hogy
szívességbol jelentkezem szolgálatba, mert
a szolgálatközi pihenoidom 4 óra lett volna,
ha lakásomra tömegközlekedési eszközzel
térek haza. (Közigazgatási határon túlról
járok be.) Mivel saját jármuvel mentem haza,
így megvolt a pihenoidom, de ezért térítést
nem kapok.
Egy felvigyázónak minimum a menetrendet
ismernie kellene. Amikor szóba került, hogy
felesleges ez a kapkodó, átgondolatlan, hoz-
zá nem érto vezénylés, ami rosszindulattal is
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párosul, akkor kitört a személyeskedéstol
sem mentes perpatvar.
Természetesen megértem, ha valamilyen ok-
ból kifolyólag az elore vezénylést meg kell
változtatni, de ennyiszer? Ekkor a három
felvigyázó közül az egyiknek eszébe jutott,
hogy szondázzanak meg, ami negatív volt.
Nem szolgálatba jelentkezéskor, hanem már
'szolgálatban. Egy mozdonyvezeto miképpen
gyozodhet meg a mozdonyfelvigyázó(k) szol-
gálatképes állapotáról? Nekik úgyis mindegy,
hogy fogyasztóttak-e alkoholt szolgálatban,
mert mozdonyszolgálatra alkalmatlanok, bal-
esetet nem tudnak csinálni?

A vezénylo végso érve az volt, hogy "Én
osztom a munkát." Forda, beosztott gép ot
nem érdekli. Ezen a külso szolgálati helyen a
mozdonyvezetok beosztása a következo:
1. rokonság, 2. haverság, 3. ezek kombinált
változata, 4. az összes többi.
Volt, akinek megmutattam a kéziratot, mire az
volt a reagálás, hogy ha az újság ezt leközli,
akkor megnézhetem magam. Vidéken így
muködik a demokrácia. Nosztalgiával em-
lékezünk az 1970-es - diktatúrának mondott

- évekre. Most állítólag demokrácia van, ami-
bol köszönöm nem kérek.

így éldegélünk mi itt, Püspökladányban.

Pecze György
mozdonyvezeto

Vigyázz, ha jön a bogár
Mindenkivel elofordul már, vagy elofordulhat, hogy szolgálat közben vadat gázol. Ilyenkor
jön a megszokott procedúra - eseménykönyv írás, jelentés, stb.
Ha szerenc~ie van a gépben nem keletkezik kár. Ezután vagy lassan elfeh,iti az egészet,
vagy...
EGY kol1égánk szarvast gázolt. Megtette köteles~égét, s azóta már egy éve bíróságra jár,
mivel a Vadásztársaság nem nyugodott bele a MAV Rt. kárigényébe, így per lett." Ha pör
hát legyen pör!" - mondhatnám, de megdöbbentett az eset. Azt az aprólékot tenném hozzá,
- 6 nem tehet arról, hogy egy "tudatlan" állat nem ismeri a fizika törvényeit, miszerint - "A
nagy sebességgel közlekedo tömeg /vonatl hirtelen nem tud kitérni" -az el~ie tévedt, állat
elol. Hisz "cserbenhagyásos gázolás" váqja is elhangzott a vadásztársaság ügyvédje
sz~iából, s közben az utasítás pon~iaiközt válogatva teszi fel kérdéseit a kollégának. Bízok
az igazságszolgáltatásban, de felvetodik egy - két gondolat.
Eddig eljutni egy pont. Az utasítást a vállalat ÍJja, s ha ilyen eset merül fel, akkor az utasítás
betartása után a vállalat kötelessége dolgozóját megvédeni, akár az egy évig tartó hosszas
eliárástól, ami arról is szól, hogy a vadásztársaság ügyvéqje az utasítást boncolgatva azt
f~jtegeti, miért lehet hibás a mozdonyvezeto. idó'közben az ember beleún, sot határozottan
idegesíti az eset.
Mondhatnám akár szorongva jön szolgálatba - Mikor történik hasonló eset? - mikor a két
pálya közt 6 a labda. A dolgót ákár úgy is fokozhatom a " Bogár Védok Egyesülete" már
ha van ilyen, jól felkészillhet. Félelmetes tömeges katasztrófát okoz egy - egy nyári napon
a szélvédo. A felelos, ott ill elöl a mozdonyon!
Szombathely, 1998. november ll.

Horváth GyörjQ'
területi ügyvivo

cn.szfe/fuzerke.szfo.ség!
A MozdonyvezetokLapjábanmegjelent301-es
sor.gozmozdonyokrólszólócikketkiegészíte-
némnéhánygondolattal,illetveadattal.
Nemrégenaradiismerosömtolkaptama fent
említettmozdonyrólakövetkezorövidtörténetet.
Az aradifOtoházbana következo301-esmoz-

donyokteljesítettekszolgálatot:301-002,301-
012,301-015,301-017,301-018,301-042.
Pontosadatokatnemtudtakadni,hogyatöbbi
301-esholvolt.Valószínu,hogyKolozsváronés
Tövisenlehettekállomásítva.

ACFRszerintezekneka mozdonyoknakame-
nettulajdonságaikifogástalanokvoltak,degyen-
gepontjaikisakadtak.
A fokeretlemezbolvolt, így nehezenlehetett
ellenoriznia belso mechanizmust(hajtórúd-
ágyakat).
Kísérletképpena MÁVGépgyárépítettkom-
paundrendszerugépezettelellátottkét darab
mozdonyt.A301-501ésa 301-502-est.Akom-
paundrendszerlényegea goz expanziójának
megoszlása.
Akétkísérletimozdonynálanagynyomású,525
mmátmérojugozhengereka fokeretenbelül,a
kisnyomásúhengerek-melyeknekátméroje780
mm- afokeretenkívülvoltakfelszerelve.

Ezértezeknéla mozdonyoknál,nagytömegu
vonatok indításakora mozdonyvezetoegy
segéd-indítókartkezelt.Erreazértvoltszükség,
hogyminda négyhengerfrissgoztkapjon,s
könnyebbeninduljon.
A301-essor.mozdonyokaCFR-nélgyors-,sze-
mélyéstehervonatokatistovábbítottakKürtösés
Tövisvonalon.Ezeketa mozdonyokata CFR
vegyes tüzelésure átalakította. Továbbá
1950/51-benmárkivontákoketaforgalomból,de
mégnemlettekselejtezve.ACFR-néla követ-
kezo301.sor mozdonyokvoltaküzemben.A
mozdonyokbeszerzésiára134.273koronavolt.

Sorozatszám Sorozatszám
ésgyártásiév ésgyártásiév
301-0021911 301-0111913
301-0031913 301-0121913
301-0041913 301-0131913
301-0051913 301-0141913
301-0071913 301-0151913
301-0081913 301-0171914
301-0101913 301-0181914

301-5021918
Üdvözlettel
BollaGéza

nyugdíjasmozdonyvezeto
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I :H:ÍR.EIN:K: 11M EG KÉR D EZT Ü KI
November 10-én az Autonóm Szakszervezetek Országos Szövet-
sége megtartotta elso országos értekezletét. A fómm résztvevoi
aggasztónak és súlyosnak ítélték meg a konnánypolitika okozta
helyzetet, megállapították, hogy veszélybe keriilt a társadalmi béke,
ezért felhívással fordultak a magyarországi munkavállalókhoz és
szakszervezetekhez.
1. Ne fogadjuk el a kormány bérdiktátumát!
2. Nem változhat a Munkatörvénykönyv a munkavállalók hátrá-
nyára!
3. Tárgyalást akarunk és nem t~jékoztatást a munkavállalók sor-
sát, jövedelmét szabályozó törvényekrol!
4. Ne engedjük, hogy a kormány megsemmisítse a háromoldalú
országos érdekegyeztetést!
5. Tiltakozullk a nyugdíjasok becsapása, a közalkalmazottak, köz-
tisztviselok megkárosítása ellen!

xxx

Utolsóként a Vasutasok Szakszervezete is átadta bérkövetelését a
MÁVRt. vezetésének AMOSZjavaslata után amásik két reprezen-
tatív szakszervezet is 21%-os béremelést szorgalmaz.

xxx

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

xxx

Az Európai Szakszervezeti Szövetség felhívására november 23-án
és 24-én kontinentális vasutassztrájkot tartottak Görögország, Spa-
nyolország, Portugália, Franciaország, Belgium, Luxemburg és
Hollandia vasutasai. A tiltakozás az Európai Unió vasútpolitikája
ellen irányuit, amely liberalizálni akarja ezt a közlekedési alágaza-
tot, ami ~iabb tömeges elbocsátásokkaljárhat.

xxx

A MÁv Rt. vezérigazgatója ismét megerosítette, hogya mozdony-
vezeto kollégáknak nem kell átvenni a tevékenységijegyzéket, mert
annak kiadása nem indokolt. A megerosítés azért vált szükségessé,
mert információink szerint a gépészeti szakigazgatóság néhány
szolgálati fonökségen ismételten kisérletet tett a jegyzékek átadá-
sára.

xxx

November 23-án az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége és másik
három országos szakszervezeti szövetség (MSZOSZ, SZEF,ÉSZT)
vezetoi megbeszélést folytattak az Európai Unió 15 tagállamának
magyarországi nagyköveteivel, középpontban a társadalmi párbe-
széd, az érdekegyeztetés problémáival. Spanyolország nagykövete
szerint a magyarországi helyzet nem mutat békés képet. Belgium
képviseloje is konstatálta, hogy az országos érdekegyeztetésben
romlott a helyzet a három évvel ezelotti tapasztalatokkal szemben.

xxx

Eddigi információink szerint fennakadás nélkül zajlanak az üzemi
tanácsválasztások, a munkavédelmi képviseloi választásokkal
együtt. Az Ügyvivo Bízottság ülésén (november 25.) - több napi-
rendi pont mellett - a testület áttekintette a MÁv Rt-vel folytatott
tárgyalások állását és megvitatta az ezzel kapcsolatos jövobeni
teendoket.

Dr. Borsik J.

KÉRDÉS:

Mi a véleménye a MAv Rt 12,8%-os bér-
emelési ajánlatáról?

VÁLASZOK:

Péter István (Hatvan)
Kevés! Lehetoleg nem kellene engedni a
követelésünkbol. A 21% az legyen 21 %.
Következetes, kitartó szakszervezeti maga-
tartást várunk el a tárgyalások idotartama
alatt.

Ugyanez az elvárás a KSZ módosításokkal
kapcsolatban is.

Sulyok Ferenc (Tapolca)
Kevésnek tartom! Ehhez a felelosséghez -
amit a mozdonyvezetok vállalnak - még tár-
gyalási alapnak sem megfelelo! Ha nettóba
átszámítjuk - ismerve a megváltozott adó-

jogszabályokat alig marad valami. Sajnos a
kormánya bérbol és fizetésbol élokkel nem
óhajt tárgyalni.

Kemény tárgyalásokra számíthatunk.

Bartók Lajos (Szol1lOk)
Al 0% feletti 2,8%-ról szívesen lemondanék,

ha cserébe a MÁV átvállalja a családom
energia számláit. A MÁV Rt. ajánlata a moz-
donyvezetok társadalmára nézve (de igaz ez

. minden vasutasra) megalázóan kevés. Ne a
mi követelésünk és a semmi között szülessen

kompromisszum.

Viczián Mihály (Békéscsaba)
Nem tudom elfogadni, még a tárgyalások
kezdetén sem, foleg ha a KSZ javaslatokat is
beleértik. Céljaink elérése érdekében a nyo-
másgyakorlás legkeményebb eszközeitol
sem riadunk vissza. Úgy gondolom, hogy
stratégiailag vagyunk olyan fontosak, mint
azok a munkavállalók, akiknek a kormány
kiemelt béremelést kínál.

V.B.
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SZOLIDARITAS
Sikeres adománygyujtési akció

a bolgár mozdonyvezeto kollégák részére
Mint azt már korábbi tájékoztatá-
sainkból kollégáink el6tt is ismere-
tes a bolgár mozdonyvezet6 kollé-
gák sanyarú élet és munkakörülmé-
nyeik javítása céljából (más törvé-
nyes lehet6ségek hiányában) éh-
ségsztrájkkal is nyomatékot kíván-
tak adni követeléseiknek.
Az éhségsztrájkakcióban a közölt
adatok szerint 260 bolgár moz-
donyvezet6 kolléga vett részt, az
említetteken túl azon céllal, hogya
korábbi tényleges sztrájkok szer-
vezése és levezetése miatt állá-
sukból elbocsátott kollégáikat a
munkáltató (BDZS) helyezze
vissza állásaikba.
A kialakult súlyos, tragikus követ-
kezményekkel is kísért konfliktus
feloldása érdekében a Bolgár
Mozdonyvezet6k Szakszervezete
(ULDB),mint az ALE-tagszakszer-
vezete támogatásért fordult az

Európai Szövetségünk, az ALE el-
nökségéhez.
A bolgár kollégák kérését az ALE
elnöksége támogatta és többek kö-
zött, egyadománygyujtési akcióra
hívta fel az ALE-tagszakszerveze-
teinek figyelmét.
Az adománygyujtés els6dleges cél-
ja az elbocsátott, súlyos élethely-
zetbe került bolgár mozdonyvezet6
kollégák illetve azok családtagjai-
nak közvetlen anyagi támogatása
volt.
Manfred Schell kollégának, az ALE
elnökének (aki egyben aNémet
Mozdonyvezet6kSzakszervezetének
a GDL-nekis a Szövetségi Elnöke)
felhívását több ALE-tagszakszerve-
zet követte, melynek eredménye-
ként jelentos összeg, összesen
mintegy 26.800,- DM (Német Már-
ka) gyult össze bajba jutott kollé-
gáink megsegítésére. (Ezaz összeg

Gy. 1900-496/1998.

Tárgy: Adományozólevél
MAGYAR VÖRÖSKERESZT
Cimmerman Márta szolgálatvezeto
1051 Budapest, AranyJ. u. 31.

MÁv Rt mozdonyvezeroinek nevében a Mozdonyvezetok Szakszervezete a
Kárpát-Ukrajnaimagyar lakta teriilet árvízkárosultjaijavára adományoz 30 000
liter,azaz harmincezer liter Szentkirályiásványvizettérítésmentesen.
Az ásványvíz gyártó.la: Vitapress Gyümölcslé Eloállító KFT.

2330 Dunaharaszti, Jendrassyk Gy. u. 46.
34.100 kg
68.640 m3
55 db, 10x8 db =80 db, rakodólap nélkül
csak zsugol:fóliázva./1 db raklap 544 db,
1 literes ásványvizet tartalmaz,
1 db egységrakomány súlya
rakodólappal együtt 620 kg.!

Össz.nettó érték: 1.224.500 Ft.
Össz.bruttó érték: 1.379.125 Ft.
Kérjük a T. Címet, szíveskedjenek közölni a 312-6045-ös telefonon, vagy a
340-3737-es fax számon, hogy a gyártó hova szállítsa az ásványvizet.
Az adományozást abban a reményben teszik a MÁV Rt. mozdonyvezetoi,hogy
ezzel enyhítsék az árvízkárosultak nehéz helyzetét.
Budapest, 1998. november 19.

Ásványvíz összsúlya:
Össztérfogata:
Összraklap:

Mozdonyvezetok Szakszervezete
Kiss László

elnök

mai árfolyamon átszámítva kb. =
3.430.400,- Ft.)
Lapzártáig érkezett adataink alap-
ján a mindezideig átutalt 26.800,-
DM-bol, aNémet Mozdonyvezet6k
Szakszervezete (GDL) 23.000,-
DM-el, a Magyar Mozdonyvezet6k
Szakszervezete (MOSZ) 1.650,-
DM-el, a Spanyol Mozdonyvezet6k
Szakszervezete (SEMAF) 1.155,-
DM-el, a Svájci mozdonyvezet6k
szakszervezete (VSLF) pedig kere-
ken 1.000,- DM-el vette ki részét.
A harc azonban jogi úton tovább
folyik a mindmáig elbocsátott 28
Kolléga visszahelyezése érdeké-
ben. 1998. szeptember 22-én került
sor ezügyben az elso bírósági tár-
gyalásra, akik a korábbi sztrájkok
szervez6i és levezet6i voltak, és
bízunk abban, hogya bíróság által
meghozandó ítélet számukra min-
den bizonnyal kedvez6 lesz.
A f6 problémát a Bolgár Mozdony-
vezet6k Szakszervezete (ULDB)
számára az jelenti, hogy Bulgáriá-
ban mind a mai napig jogilag ren-
dezetlen az egyesülési jog gyakor-
lása, és ennek következtében sza-
bályozatlanok a szakszervezetek
jogai is.
Az ALE éppen ezért azt követeli,
hogy minden közép és kelet európai
ország számára biztosítani kell tör-
vényi szabályozás útján az egye-
sülési jogokat, melyek birtokában le-
hetové válik bármely szakmai ala-
pon szervez6dött érdekképviselet
számárai is a hatékony érdekvédel-
mi munka.
A fentiekb61 következik, hogya
sztrájkjogokat is törvényekben kell
rögzíteni.

Forrás:
VORAUS (Elore)

ANémet Mozdonyvezetok
Szakszervezetének lapja

Fordította:
Huszár Lász/ó

/a MOSZ nemzetköz; szervezoje/
fomozdonyvezeto
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Eletében példakép!
Idén április elsején a Budapest Déli
páJyaudvarra tartó személyvonat összeüt-
között eID'té[!;lákkalme[!;rakottkamionnal
a Budapest-NalD'tétényen, a Növény utcai
átjáróban. A V43-as nSzili" 360 méteren át
ma[!;aelott tolta a teher[!;épkocsit.Mindkét
jármu totálkáros lett. Ám mi[!;a kamion
vezetoje szörnyethalt, addi[!;a mozdony
vezetoje, az 50 évt!s Pinke János csodával
határos módon életben maradt, ncsupán"
e1O'bordája törött el és néhány zúzódást
nszedett össze" e közel sem április elsejei
tréfának nevezheto találkozúsnak nkö-
szönhetoen". A középkorú férfi azóta
bete[!;állománybanvan és otthonában pi-
hen, ám közben eID' újabb [!;i[!;ászikórral is

me[!;kell küzdenie. Az orvosok nelfl bíznak
felépülésében, o ma[!;a is reméli csupán,

ho1O'mé[!;me[!;éri az idei karácsonyt.
- 1948-ban születtem Abán - meséli Pinke

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

óriási csattanást hallottam. A bezúduló vas-
rácsok és téglák elállták az utamat, így a
géptermet a mozdonyvezeto-fiilkétol
elválasztó ajtóban ért a téglaáradat.
Elestem, de sikerült feltápászkodnom. A
látvány, amely fogadott, önmagáért beszélt:
a mozdonyvezeto-asztal nem bírta az óriási
nyomást és a padIóval lett egyenlo. A
mozdony persze mindeközben maga elott
tolta 360 méteren át akamiont. Ahogy véget
ért a rémálom, lemásztam az összetört
fiilkébol és nekiláttam megkeresni a te-
herautó sofoJjét, de nem találtam. A
tuzoltók, a mentó'k, a rendorök és a MÁV
balesetvizsgálói percek alatt a helyszínre
értek. Nekem, mint késobb kiderült
"csupán" ajobb ötös bordám törött el, meg-
sérült a könyököm és a vállam, és tele vol-
tam zúzódásokkal.
- Neheztel-e afiatal kamionsClforre?
- Bár hibázott, mégsem neheztelek rá,
hiszen az életével fIzetett balgaságáért.
Igazság szerint inkább nagyon, de nagyon
sainálom.
- Hogyan érzi magát a tragédia után fél
évvel? Sikerült magát túltennie a baleseten?
- Fizikailag nagyon rossz állapotba
kerültem. Mutéten estem át, lefogytam 84
kilóról 52 kilóra! Az orvosok szerint már a
karácsonyt sem érem meg. Csak az bánt,
hogy minden reggel hallom a házunk elott
reggel, délben és este elzakatoló dizel- és
villanymozdonyok z~iát, és tudom, hogy én
már nrinden valószÍ11uségszerint soha nem
ülhetek majd többet mozdonyra. Ez az
egészben a legkeserubb. A kollégáim ennek

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

Berta Sándor

(Forros: Ma?Jlar Vasutas)

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

Búcsúzunk, Nyugodj békében.
Sipos Tamás,

muszaki vezénylotiszt
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EMLEK~ZZUNK
Egy tragikusévfordulóhozérkezünk.1968. 12. hó 22-én17 óra 3
perckortörténtbalesetreemlékezünkMendeés Sülysápállomások
között.
December22-énegy olyantragikusbalesetreemlékezünk,amelyet
sokáignemfele~hettünkel.Afentjelöltnaponütközöttösszea6616/a
sz.,u1asokkalzsúfolásigmegteltszemélyvonataz5565sz.tehervonat-
tal.Aszemélyvonatot424.141psz.gozmozdony,az5565sz.tehervona-
tot pedigaz M62.056psz.dízelmozdonytovábbította.Abalesettanul-
ságaitlevonva,mit kell tennünk,hogyilyen balesetsohatöbbé ne
fordulhassonelo.
Miis történt1968.december22-én?
Azonanapona6616/asz.vonatnálannyimindenösszejött.Amozdony-
vezetohöza beosztottfútojénkívülegyolyanfútotisvezényeltek,aki
nemismerteeléggéa Budapest-Keleti-Újszász-Szolnokfovonalviszo-
nyait,nemtudta példáulazt, hogy meddigkétvágányú,és honnan
egyvágányúa vonal,de errol nemszólta mozdonyvezetojének.A
mozdonyvezetosemtulajdonítottennekkülönösebbjelentoséget,mert
ezt a fútotBudapest-Szolnokközöttfigyelofútonekosztottabe. Lát-
szólagnemvolteznagyhiba,deamíntakésobbiekbollátnifogjuk,ezen
issokmúlott.Arendkívülsúlyosanmegsérültmozdonyvezetomeghall-
gatásinehézségeimiatt,csakegyfélévrT)úlvavált ismeretessé,hogy
Budapest-KeletipU.-onezenanaponfeszültésidegesünnepiforgalmi
légkörbena mozdonyvezetoésaz állomásiszemélyzetközöttheves,
egészenazönérzetetsértovitakeletkezett.Enneknyománamozdony-
vezetofeszült idegállapotbakerült.Jóval idegesebbvolt, mint más
esetbenamikorszemélyszállítóvonattalhosszabbéjszakaiinduláselott
általábanlenniszokott.Budapest-KeletipU.-ona vonatvezetoolyan
írásbelirendelkezéstkapott,hogyMende-Sülysápközöttakétvágányú
forgalmatjobbjárattalfelvették.Talánazértis,merterrolmindavonat,
minda mozdonyvezetoés beosztottfútojea honállomás,illetolega
honosvontatásifonökségparancskönyvirendeletébolértesült,ennek
az írásbelirendelkezésneka vonatvezeto,de a mozdonyvezetosem
tulajdonítottmegfelelofontosságot.Kézbesítéskora mozdonyvezetoa
rendelkezéstel semolvasta,a vonatvezetopedignemköveteltemeg
azta nyilatkozatot,hogya mozdonyvezetoa rendelkezéstmegértette
éstudomásulvette.Mindezlátszólagcsekélyhibavolt,ésnagyhibának
akkorlépettelo, amikora rendelkezéstartaimáta mozdonyvezetoa
vonalviszonyaiteléggénemismerofútojévelmegbízhatómódonnem
ismertette.Ilyenelozményekutánindultela6616/asz.vonatvégzetes
útjára.
Mendeállomásonezena napon16óra 46 perciga 2516sz.vonat
Gyömroállomásrólvaló kihaladásánakközléséigrendbenmentek
a dolgok, jól múködött a dominó rendszerú,korszerúállomási
biztosító berendezés, Gyömro-Mende között az önmúködo,
Mende-Sülysápközött a nem önmúködotérköz-biztosítóberen-
dezés,és az értekezoeszközökis kifogástalanállapotbanvoltak.
Mendeállomásoncsakaz 5592sz. tolatóstehervonattartózkodott,
melynek szerelvénye az V. vágányon állott, a mozdonypedig
néhánykocsivala végpontfeloli oldalona 1.és II. vágányonkivál-
tásostolatástvégzett.
Senkisem, ígya forgalmiszolgálattevosem,de az egésznaponát
tüzeloanyagotkiszolgáltató,ésa forgalmiirodábólilyencélból,ebben
azidobeneltávozóállomásfonöksemgondoltavolna,hogynéhányperc
múlvavégzetesdolgoktörténnek.
Mendeállomásbiztosítóberendezésénekkezelo lap sémájáróla
késobbiekjól megfigyelhetokésértékelhetok.16óra46perckor,tehát
a kétátmenofovágányszabadvolt,a jobbvágányona 2516sz.vonat
közeledett,éshogya vonatota IV.vágányona forgalmiszolgálattevo
menetrendszerúen,és ugyancsaka jobbvágányontovábbküldhesse,
ezértengedélytkértSülysápforgalmiszolgálattevojétol.Ugyanekkora
közbensotérközoröketis értesítette,sot elleniránybólfogadtaa 120
perccelkorábbanközlekedo5565 sz.vonatota balvágányon,és így
csakannyiteendojevolt,hogyabejárativágányutatbeállítsa,abejárati
jelzot kezelje,és a tolatás beszüntetéséreintézkedjék.2 percalatt
mindeztel is intézte.

"

1.
Ha mindenennekaz elgondolásnakmegfeleloentörténik,bizonyára
nemtörténtvolnabaleset. ,
16óra49perckorGyömroforgalmiszolgálattevojeújabbengedélytkért
a jobb vágányona 6-7 perc késésselközlekedo6616/asz. vonat
részére,ésMendeforgalmiszolgálattevojeeztazengedélytismegadta.
Nyombanezu1ánszámolnikezdettésrájött,hogyhaa2516sz.vonatot
menetrendszerúenelindítja,akkora 6616/asz.vonatvisszajelentésre
várva állomásán,de legkésobbaz elso térközjelzoelott megállni
kényszerül.Ezértamenetirányítóhozfordult,akiúgyrendelkezett,hogy
a 6616/asz.vonatMendeállomásonelozzemega 2516.sz.vonatot.
Ekkormár 16óra 50 percvolt az ido, és merta 2516.sz. vonata
bejáratijelzohözközeledett,a vonat megelozésreaz az egyetlenle-
hetoségkínálkozott,hogya jobbvágányonközlekedo6616/asz.vonat
a Ill.vágányonhaladát ésakijáratioldalontérvisszaajobbvágányra.
Addigazonban,amíga 2516.sz. vonat behaladtSülysápállomás
forgalmiszolgálattevojével,a 8.és9.sz.térközorrelasorrendváltozást
közölte,ésamikorahozzájárulástismegkapta,ésa2516.sz.vonatis
megérkezetta IV. vágányra,hozzáfogottaz áthaladásivágányút
beállításához.Abejárativágányutata"V3"-ésa"B"jelu,eztkövetoena
kijárativágányutata "d"-ésa "V3"jelu nyomógombokegyidejúkeze-
lésévelkellettbeállítani,majdakkor,amikoravágányutatjelzofénycsík
állandósult,annakvalamintaváltókhelyesállásánakmegfigyelésévei
kellettellenorizniazt, hogya be- és kijárativágányútvalóbana jobb
vágányróla Ill. vágányonát a jobb vágányrarendbenfelépült.Ha
mindez ténylegesenmegtörtént,akkor a nem önmuködotérköz
biztosítóberendezésvonalblokkjátkelletlezárni,melyutána "V"-jelúés
a "jelzoállító"-nyomógombegyidejúkezelésévela kijáratijelzotkellett
kihaladást,majda "B"-jeluésa "jelzoállító"-nyomógombegyidejukeze-
lésévela bejáratijelzotkellettbehaladástengedélyezoállásbaállítani,
ésezzela biztosáthaladásérdekébenmindenszükségesintézkedés
megtörtént.
Abiztosítóberendezésfigyelmes,szakszeruésélénkkezelésemellett
az említettmúvelet-sorozatmintegy60-80mp alatt nyugodtanelvé-
gezhetovoltés ígya 16óra56percrevárt6616/asz.vonatelottmég
aszakszeruelojelentésleadásáraésavonatidejébenvalófogad~sára
ésmenesztésreisbovenvoltido. -

Valamiegészenváratlandologazonbana forgalmiszolgálattevomin-
denszámításátfelborította.
A gépi útontörténtvágányútbeállításnemvolt figyelmes,nemvolt
pontosésszakszeru.A forgalmiszolgálattevoa nyomógombokkeze-
lésénéltévedett,a kijárativágányútbeállításaközbena 'V3"-jelú
nyom6gombbalegyidobennema Od",hanemazalatt,mintegy3cm-re
levo"c"-jelúnyomógombotkezelte,éseztnemvetteészre.Igyazután
aztörtént,hogyakijárativágányútajobbvágányhelyettahelytelenbal
vágányraépültfel.
Aforgalmiszolgálattevoelobbemlitetttévedéséta továbbiakbanmost
márgondatlanságés mulasztáskövette,merta felépültvágányútésa
váltókhelyesállásánakrátekintéS'seltörténoellenorzésételmulasztotta,
ennekellenérea térköz-biztosítóberendezéshezlépetta vonalblokk
lezárásacéljából.Abiztosítóberendezésazonbanvédekezett,avonal-
blokkotnemlehetettlezárni,következésképpena kijáratijelzoresem
lehetettkihaladástengedélyezojelzéstkivezérelni.
Ekkormégmindignemvoltbaj,mert-báravágányúttévesbeállítását
mostsemvetteészrea forgalmiszolgálattevo-,az egyedülhelyes
módonjárt el, mert a már beállítottés felépült vágányutatteljes
egészébentörölte,és úgy döntött,hogyamenetbeállítástteljesen
megismétli.
Mostmára forgalmiszolgálattevokevésbévolt nyugodt,és amikora
menetbeállítástmegismételt,izgalmábanpontosanazelobbitévedésbe
esett,ésa kijárativágányútbeállításnála "d"jelú nyomógombhelyett
isméta "c"jelunyomógombotkezelte.Eztatévedésétezúttalisugyan-
aza gondatlanságés mulasztáskövette,mintelsoesetben,a kijárati
vágányúthelyességét,és a kijárativáltókhelyesállásátezúttalsem
ellenorizte,hanemújbólavonalblokkhozlépettannaklezárásacéljából.
A biztosítóberendezésújbólvédekezett,a vonalblokkotismétnem
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lehetettlezárni,és ezzel a forgalmiszolgálattevonélaz izgaloma
tetofokáralépett.
Akezeloiaptérközfoglaltságotjelzofényeiboljól látta,hogya6616/asz.
vonat az utolsó önmuködotérközjelzota bejáratijelzo elojelzojét
meghaladtaésezért- hogylegalábbabejáratijelzoelottneálljonmeg
a vonat. "B"jelu és a "jelzoállító"nyomógombkezelésévela bejárati
jelzotkezelte.Eztkövetoenvégzeteslépésreszántael magát!
Eloször"V3"jeluésa '1elzóállító"nyom6gombkezelésévelmegkíséreltea
kijáratijelzotkihaladástengedélyezoáll?sbaállítani,bármagaistudta,hogy
oldottvonalblokkmellettezlehetetlen.Igyistörtént!Abiztosítóberendezés
ismétvédekezett,és nemtette lehetovéa jelzokihaladástengedélyezo
állásbavalóállítását.Ekkora forgalmiszolgálattevogyorselhatározással
úgydöntött,hogymégsemállítjamegavonatotazállomáson,ezérta"V3"
jeluésa "kijáratihívójelzés"nyom6gombmuködtetésévelaMegállj-állású
kijáratijelzorehívójelzéstvezérelt.
Ezellenazonbana biztosító-berendezésmárnemvédekezhetett!
Mireezt is elvégezte,és az ellenorzofényekbollátta,hogya kijárati
jelzonahívójelzésmegjelent,addigraa6616/asz.vonata Ill.vágányra
érkezett,ezértegygyorselojelentéstadott,majda térreszaladtésa
közeledovonatotmenesztette.
A haladóvonatotmindaddigfigyelte,amígaz utolsókocsiis elha!adt
elotte.Azárójelzoisrendbenvolt,ésavonatsemállottmeg,ezértmost
mármegnyugodvaindultvisszaa forgalmiirodába,ésazthitte,hogya
helyzetetmegmentette,mindena lehetolegjobbansikerült.
Objektívokokmiattcsakhosszúidomúlvavált ismeretessé,hogymi
történta haladó6616/asz.vonatvonómozdonyán.
A mozdonyvezetoésa figyelofutoMendeállomásbejáratijelzojének
elojelzojén1 nyugodtsárga fényt látott,ezérta mozdonyvezetoa
gozszabályzótlezárta.Ámeza muvelete- bártöbbszörismegkísérelte
. nemjárt eredménnyel. A mozdonyvezetotudta, hogy ilyenkor miként
kelleljárnia:a vonatotaz elsoállomásonmegkellállítaniaésa hibát
megkellszüntetni.ígyisakarteljárni.Közbenabejáratijelzoisláthatóvá
vált,ésakijáratijelzoMegállj-állásrautalóanbehaladástengedélyezett.
ígyazutánmintegy40 km/órasebességgela vonatbehaladtMende
állomásIll. vágányára.Behaladásközbena mozdonyszemélyzetmin-
dentagjafigyelt,és mindhármanlátták,hogya Megállj-állásúkijárati
jelzon hívó jelzés van. A figyelo-és tüzelofuto azt is látta,és a
mozdonyvezetovelközölte,hogya forgalmiszolgálattevoa vonatot
meneszti.Ezekutánamozdonyvezetoúgydöntött,hogynemállítjameg
vonatát,és bár a gozszabályzónáltámadthibanemszuntmeg,úgy
határozott,hogy majd csakott fogjavonatátmegállítani,ahol erre
forgalmiszempontbólisszükséglesz.Ezértazutánavonatsebességét
nemcsökkentette,hanemaz eredeti40 km/órakörülisebességgel
érkezetta Megállj-állású,hívójelzéstmutatókijáratijelzohöz,ésezzel
a sebességgelfutottát a kijárativáltókon.A hívójelzéstmutatókijárati
jelzohözcsak15 km/órasebességgellehetettvolnaérkezni,de erre
ekkorsenki,a mozdonyvezeto,a két futo és valószínulegaz elhalt
vonatvezetosemgondolt.
Pedig15km/órasebességmelletta kijárativáltóállásátsokkalalapo-
sabbanlehetettvolnamegfigyelni,minta ténylegessebességmellett!
Afigyelofutoláttaugyana kijárativáltókegyenesállását,demertnem
tudottaz írásbelirendelkezésenközöltekrol,és a vonaliviszonyokat
sem ismerte,és azt semtudta,hogySülysápállomásigjobbjáratú,
kétvágányúforgalomvan,szentülmegvolt gyozodve,hogymindena
legnagyobbrendbenvan,és csakisott közlekedhetnek,ahola vonat
ténylegesenhalad.
Avonalíviszonyokatkelloenismerotüzelofutoviszontkihaladásközben
márnemfigyelt,mertelsodlegesfeladatáhozazátmenetilegszünetel-
tetett muszaki munkájáhozlátott. A mozdonyvezetonekminden
körülményekközöttfigyelníekellettvolna,oazonbankihaladásközben
azértnemfigyelt,mertagozszabályzólenemzárhatóságánakgondo-
latai,lehetoségeifoglalkoztatták.Ezekagondolatokannyiralekötötték,
hogyegyáltalánnemvetteészrea kijárativáltókhelytelenállását,és
aztsem,hogyelozetesfelhatalmazásnélküla helytelenbalvágányra
haladnakki,pedigo igazántudta,hogyMendeésSülysápközöttjobb
járatúkétvágányúforgalomvan,éshakitekint,aztisláthattavolna,hogy
nemajobb,hanema balvágányrakerültek.
Mindmáignem,ésvalószínulegezutánsemtisztázódik,hogymittetta
vonatvezetokihaladásközben,merta roncsokközöttleltehalálát.A

tényekazonbanarramutatnak,hogyvagyegyáltalánnemfigyeltés
ezért,vagypedigazértnemállítottamega helytelenvágányrakihaladó
vonatot,mertahelyzetetnemaszükségesalapossággalésóvatosság-
galkezelte.
Azoka dolgozóktehát,akika 6616/asz.vonatbiztosközlekedéséért
éstovábbításáértfelelosekvoltak,különbözo,deérthetetlenéselfogad-
hatatlanokokmiatta kötelezobaleset-elhárításitevékenységetteljes
egészébenelmulasztották,pedigegészenkönnyensemmissétehették
volnaM~ndeállomásforgalmiszolgálattevojénekdurvaés igensúlyos
hibáját.Igyjöttekösszeteháta különbözohibák,ígykerülta vonata
mendeiállomásvégpontfelolihelytelenvágányra,ésígyfutottkiútjának
arraavégzetesszakaszára,amelyaz ismerttragédiáhozvezetett.
A mendeitragédiatörténeteazonbankorántsemteljes!
Aforgalmiirodábavisszatéroforgalmiszolgálattevomostmármegnyu-
godvaés azonnalhozzákezdetta IV.vágányonálló 2516sz. vonat
kijárativágányútjánakbeállításához.A"d"ésa "V4"jelu nyomógombok
muködtetésekora vezérlokészüléketközelebbrolnézve pedig azt
figyelte,hogya szerintekitéroállásbanálló 5. és 3. sz.váltókmilyen
gyorsanállnakát egyenesállásba.A kitéro-állásfénycsíkjaiazonban
megsemvillantak,a kijárativágányútszintepillanatokalattrendben
felépült,ésezvoltaza pillanat,amikora forgalmiszolgálattevorádöb-
bentkorábbivégzeteshibájára.Azonnalfelísmerte,hogyazértnem
tudtavonalblokkotlezárni,ezértnemtudotta kijáratijelzorekihaladást
engedélyezojelzést kivezérelni,mert a 6616/a sz. vonat kijárati
vágányútjánakbeállításánáltévedett,ésa vonata jobbvágányhelyett
így a helytelenbal vágányrahaladtki. Hirtelentámadtmérhetetlen
izgalmábanaztmégfelismerte,hogyamígavonata8.sz.térközorhely-
hezérkezik,van mégvagy120-150mp-e,és ha azonnalelérhetoés
nyombanmegfeleloenértesíthetoa 8. sz. térközor,akkortalánmég
mindenmentheto.
Ebbena felismerésébena forgalmiszolgálattevovalóbannemtévedett!
A8.sz.térközorhelyennemcsakatérközor,deajegypénztárosisjelen
volt,ésazértesítésutánszintebizonyos,hogyméghatásosantudtak
volnaintézkedni.Megállj-jelzéseikalapjánaz egymássalszembeha-
ladóvonatokvagymégütközésnélkül,vagyolykis ütközésseitudtak
volnamegállni,hogyelenyészoklehettekvolnaa következmények.
Megdöbbentoenkülönös,hogyMendeállomásforgalmiszolgálattevoje
eztazutolsólehetoségetis elszalasztotta!
KétségbeesetttelefonhívásaiakívántirányhelyettGyömrofeléfutottak
ki, ésa "8-as!Állítsamegazonnala vonatokat!"kiáltozásokközben
teljesenfelemésztodötta mégrendelkezésreálló idoaddigra,mirea
gyömroiforgalmiszolgálattevomegtudta érteni,hogynema 8. sz.
térközor,hanemGyömroállomásvana telefonvonalban.
Gyakorlatilagnemvoltmártöbblehetoséga balesetelhárítására,mert
miremostmár a 8. sz. térközortsikerültfelhívni, az ott jelentkezo
jegypénztárosmárcsaka balesetbekövetkezésétjelentette.
A8. sz.térközor- teljesenérthetoen- a 6616/asz.vonatota jobb,az
5565.sz. vonatota bal vágányonvárta, és a vonatokfogadására
idejébenfelkészült.A 6616/asz.vonatzajátmár hallotta,és ezérta
térközjelzoelojelzojétszabványosállásbaállította,melyutánéppen
elojelentéstadott,amikora szolgálatihelyentartózkodójegypénztáros
mintegy200-250m-rolfelismertea,~anyarulatbólkihaladóvonathely-
telenvágányonvalóközlekedését.O is,ésatérközorisazonnala térre
ugrott,de az általuk adott Megállj-jelzésekmár eredménytelenek
maradtak,az ívespályánaviszonylagrövidegyenesszakaszraérkezo
vonatokmozdonyszemélyzetesemtudottmára helyzetensegíteniés
ígya magyarvasútfennállásaés üzemeléseótaaz egyiklegdurvább
és egybena legtragikusabbbalesetebekövetkezett,a két egymással
szembenhaladóvonat45,illetve46km/órasebességgelösszeütközött.

Ez voltteháta mendeitragédiarövidtörténete,éskevéssela baleset
bekövetkezéseutánhangzottakela telefonbaMendeállomásforgalmi
szolgálattevojénekazok a szavai, hogy "Jöjjenekkérem azonnal!
Borzalmashibát vétettem!Az egészéletemés mindenelveszett!A
6616/asz. vonata helytelenvágányrahaladtki és összeütközöttaz
5565.sz.vonattaIr

Közreadta
BollaGéza

nyugdijasmozdonyvezeto
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Anno: Akit a mozdony füstje megcsapott
avagy amin az elmúlt húsz évben sem sikerült változtatni

1993.évi XCV.Törvényavasútról
3.§(1) Az országos közforgalmú vasúti pálya
és tartozékai az állam kizárólagos tulajdo-
nában, a helyi közforgalmú vasúti pálya és
tartozékai. törzsvagyonként . a települési
önkormányzatok, a fovárosban a fovárosi
önkormányzat tulajdonában vannak.
4. § (1) Állami feladatok:
j) a központi költségvetésbol - a 6. § (4)
bekezdésének b) pontjában említett díjra is
figyelemmel. a tulajdonában lévo vasúti
pályák és tartozékaik muködtetésének bizto-
sítása;
6. § (1) Az országos közforgalmú vasúti
pályát és tartozékait az állam nevében a
miniszter átadja szerzodéssei apályavasút,
illetve a vasúti társaság használatába.

Azelmúltidoszakbannémimozgolódásfedezhe-
tofelházunktáján!Mégalegközönyösebbvasu-
tasokfigyelmétisfelkeltikavasútiszolgáltatások
színvonalánakemelésétcélzótörekvések;szinte
nemlehetnemészrevenniazújmotorvonatokat,
építményeket.A legszkeptikusabbkollégákar-
cán is látnivalamielismerésfélétbárnagyon
sokannemhiszik,hogyezazútvezetkiagödör-
bol- talánigazukisvan!
Azutazásiszínvonalnövekedéseelengedhetet-
lenkövetelmény.Eza kritériumazonbanszám-
talanösszetevoboláll, és ha bármelyikelem
hiányzik,akkorbizonycsakkirakat-intézkedésrol
beszélhetünk.A vonatközlekedéssurusége,az
átszállásokszámánakcsökkenése,a csatlako-
zásilehetoségekkorrektsége,azutazáskényel-
me és az utazásiido csökkenésemind-mind
olyanfeltétel,amelya szolgáltatásszínvonalát
emeli.
A kocsiktisztaságajavulnilátszik- én magam
mostanábanritkántalálkozokolyan kocsival,
amelybentérdigéraszemét.Azutazóközönség
kultúrájaviszontnemnagyonalkalmazkodnia
kétezredikév elvárásaihoz.A fejlodoINTER
CITYszolgáltatáskétségtelenemelaz utazás
nívóján,de ugyanakkora személy-és gyors-
vonatiszolgáltatásszínvonalacsökkent.Hiába

. virágzikaz InterPiciszisztéma,mamégnemáll
azonaszinten,hogyelegettegyenavidékteljes
köru kiszolgálásának- talán nem is lenne
feladata,ha a személyvonatiközlekedésnem
lenneennyireesetleges.Gyakorlatilagaközépál-
lomásokutasaikivannakzárvaazINTERCITY
vonatoktisztességeselérhetoségébol,ezáltala
fovárosgyorselérésébol.
Ha eltekintünka menetrend-szerkesztésiano-
máliáktól,akkor is bele ütközünkegy olyan
áthághatatlankorlátba,amelyetévtizedekóta
nemtudledönteniVasutunk,éshanemtörténik
valami,akkormindeneddigierofeszítéshiába-
valónakbizonyulmajd.
Vagyunkjónéhányan,akikneknemismeretlenaz
önköltségfogalma.Nemkívánomsenkinekazo-
katakínszenvedéseket,amelyeketegyhazatéro

mozdonyvezetoéláthazafelézötykölodve- va-
jonmitgondolhatnakazokazutasok,akik,szin-
tén hazafelétartva,számolgatjáka legelészo
teheneket.Avonatoksebességeazelmúltötven
évbennemsokatnott,pedigrohanóvilágunkban
azutazásiidolényegesszempontlett!Avonatok
sebességekétdologtólfüggigazán:azalkalma-
zottjármuvektol(ezekkelnincsnagygond),ésa
pályaállapotától(ezzelviszontmárnagyoka
bajok).Ekétösszetevobizonyerosenmeghatá-
rozzaamenetrendszerintiközlekedéslebonyo-
lítását.
Avasútipályaállapotahosszúéveksoránalakult
olyanraamilyen.Vajonmilyenfolyamatokvezet-
tekahelyzetilyenmérvuleromlásához?
Oemiazoka,hogykésneka vonatok?Mozdo-
nyaink,hanema legmodernebbekis,detelje-
sítenitudjákaszolgálatimenetrendbenmegsza-
bottsebességeket.a kocsiparkunkismegfelela
célnak,és az utazószemélyzetis megteszia
magáét.A forgalmiszolgálattalmártöbba baj,
folega BudapestiIgazgatóságterületénsok
gyakorlatlanforgalmistadolgozik:magamis lát-
tam,hogyexpresszvonatotmegkésleltetnekte-
hervonatoktolatásamiatt,meg-megfeledkeznek
az elojelzokkezelésérol,a vonatkénytelen
lelassítani,összeszedöt-hatperckésés!.melya
továbbiakbancsaknövekszik;a forgalmisták
éjszakanéhaelalszanak,úgyhogya türelmetlen
vonatvezetokszállnakleamozdonyról,éskeltik
feloket,deezekmégiscsakszórványosesetek,
ésmégnapiszázforgalmimulasztássemindo-
kolnáakialakulthelyzetet.
Amennyireénmegtudomítélni:a bajoklegfobb
okaa pálya,vasutasnyelvena felépítményál-
lapotábanrejlik. Évtizedek,sot nemzedékek
hibái, kompromisszumaihalmozódtakössze,
szinteavasútoskorátólnapjainkig.
A magyarvasútihálózatonmostérzodik,hogy
vonalai nem egységes,központi tervezés
nyománszülettek.Számtalanmagántársaság,
vállalkozóépítette,mindasaját"kódé"-jaszerint,
különfélesíneket,aljakathasználtak,vonalaik
kijelölésénélsemazországosérdekekkel,sema
logikávalnemtörodtek.Bátranbeiktattakegykis
ívukanyart,hogyegyuradalmatjobbanki tud-
janakszolgálni,vagykikerüljékegy-egytiltakozó,
fizetninemakaróbirtokosföldjeit.
BicskeésSzékesfehérvárközöttazértkanya-
rog ide-odaa vasút,mertaz államcsakaz
ötvenkilométernélhosszabbvonalakhozadott
ki dotációt,és Bicske-Székesfehérvárközölt
az egyenesút nemtett volnaki ennyit.Az
állapotokonnemsokatváltoztatottaz a jogi
tény,hogyaszázadvégéreazállammagához
váltottaa magántársaságokvonalaita kis
sugarúívekezreimindmegmaradtak,sot a
használatsoránmégjobbantönkrementek,és
ma is felére-harmadáraveszikle a vonatok
sebességét.
Nemtekintvea napjainkbanfolyómunkálatokat
a magyarvasútivonalakhozutoljáraaz elso
világháborúelott,valamikor1910tájánnyúltak
hozzákomolyabban.A franciavasutakfovona-

lain,úgyhallottam,tizenötévenkéntcserélikkia
síneke!.Nálunk,figyelembevévea valamivel
kisebbterhelést,az volna kívánatos,hogy
huszonötévesnélidosebbsínszálne legyen
beépítve,ezzelszembenaMÁVvonalainasínek
korátlagameghaladjaa negyvenkétévet;találni
még, példáulSzeged térségében1888-as,
Vészton1883-asresicaiöntésusíneket,me-
lyeketméga vasútépítésénélraktaklemostani
helyükre.Némelysínfajtapéldáulaz 1870-es
gyártású,úgynevezettRsín- márseholavilágon
nincshasználatban,csaknálunk,az iparmár
évtizedekótanemgyárthozzákapcsolószere-
ket. Ha eltörikegy rögzítoheveder,a pálya-
munkásoka régiváltókalól kivettlemezekbol
vágnakki "új"-at,perszeazelfáradtanyagnem
bírjasokáig,ezena vonalonegyévbenöt-hat.
százhevederis felmondjaaszolgálato!.
Akorszerintimegoszlásis tarkaképetmutat.a
MÁVnémelyvonalaa különfélekorú sínek
NemzetiParkjánaktekintheto.
VegyükpéldáulazEger-PutnokvonalaI:
EgerésFelnémetközött1888-asépítésuapálya
némi 1930-as korrekciókkal,Felnémetés
Bélapátfalvaközött 1966-os,Bélapátfalvaés
Királdközöttmegint1888-as,míg a befejezo
szakaszKiráldésPutnokközött1895-ös1921.es
korrekciókkal!Oearra is akadpélda,hogykét
egymásmellettfutóvágányközöttmutatkozik
huszonöt-harmincév korkülönbség.Az egyiket
talpfákkal,a másikatvasbetonaljakkalrögzítet-
ték.
Oemikéntfajultidáiga helyzet,mértesettki
majdnemegyemberöltoa pályafenntartómun-
kából?AHorthy-rendszerinflációval,válságokkal
küszködött,majderejéta háborúselokészüle-
tekreösszpontosította.Arendszervasútivezetés
beérte annyival,hogy apróbb karbantartási
munkákatrendkívülpontosanvégeztetteel ki-
használvaa pályamunkásokóriásitartalékhad-
seregét.Újvasútvonalatmindösszetizenkétkilo-
méternyitépített,és nagyobbfelújításokranem
vállalkozott;akadtolyanvonalmérnök,akiszol-
gálatánakhúszévealatt 1919és 1938között
egyetlenkitérot(váltót)nemcseréltetettki.
A másodikvilágháborúforgalmaelöregedett
korszerutlenvasútipályárazúdultrá.Irányvona-
tokezrei,tankokkalmegrakottszerelvényekgör.
dültekvégigvicinálisokraméretezettvágányo-
kon,néhola töltésis leszakadtalattuka tankok
legurultakakubikba.
Amíga magyaripar háborúsveszteségehar-
mincszázalékosrateheto, az Államvasutak
hetvenszázalékoskártszenvedtek.A visszavo-
nulófasisztákelpusztítottákavasútihidaknyolc-
vanötszázalékát- köztükaz összesDuna-és
Tisza-hidat-,avágányoknyolcvanötszázalékát,
a kitéroknegyedrészét,a víztornyokfelé!.A
németekberobbantoltákaz alagutakat,külön
síneketszerkesztettek:a mozdonyutánhatal-
mashorgotbocsátottakle,melyközépenössze-
roppantoltaa talpfákat.
Közvetlenüla felszabadulásutánfelsemmerül-
hetettavasútivonalakkorszerusítésénekagon-
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dolatasem,mindenerot a forgalommegindí-
tásárakellettfordítani.Csakegyetlenállomás,a
Keletipályaudvarterületén,százhetvenkéthe-
lyenkellettkicserélnialebombázottfelrobbantott
síneket.Avasútkevésésrosszminoségusín-
anyagotkapott;ezen,azidokismeretébennincs
mitcsodálkozni,merta kohókmegfeleloalap-
anyaghelyetttankokroncsaiból,mosdótálakból,
bilikbolöntöttekacélt.Tdlgy-ésbükk-anyagnem
voltelegendo,Sátoraljaújhelytérség~benfenyo-
bol,vagyis,puhafábólkészülttalpfákatraktakle.
A felszabadulástkövetoévekbencsaka vasút-
építokönfeláldozómunkájapótoltaazanyagok
ésamegfeleloszerszámokhiányát.
AmikormegkezdtükPentelétolaz új városhoz
vezetovasútvonalépítését,hetekigsárbandol-
goztunk,csaksejtenilehetett,hogyamérnökhol
ésmithúzottkiabbananagypocsolyában.Mikor
a teherkocsikróllepakoltuka síneket,talpfákat,
mindeneltunta nagysárban.Bár vödrökkel
meregettük,térdigértköröttünkavíz.
Megfeleloszerszámoknélkül puszta kézzel
kellettemelgetnünka kitéroket,majd meg-
szakadtunkalattuk.seholegycsigasorvagyleg-
alábbegylánc.
Megjötta nyár,ha végeztünkegy-egysza-
kasszal,a nagy melegbentudtunk fürödni
néhányperceta Dunában.Egyszermélyebben
beúsztam,találtamegy elsüllyedthajót,mely
uszályokatvontatott,azuszályvégénegyvastag
lánclógottle.Elmentema többiekért:
-Gyerekekvegyükleeztaláncot.Tudnánkemel-
getniveleakitéroket.
Azuszályokésahajókörülörvénykavargott,de
mi beúsztunk,vasfurésszel,hidegvágóval,és
leszereltüka láncot.
Bizonyígyéltünkmiakkoriban,vasútépítok,egy
pokrócvolttakarónk,éstalpfavoltavánkosunk."
A vasút talán könnyebbenelviseltevolna a
szegénységet,ha mindenkielismeria bajokat,
arányosanésokosanszervezikazeroket,dea
vezetokhajhásztákalátványoseredményeket,a
tervekteljesítésénélszintecsakegyetlenmutatót
vettekkomolyan:a kilométerhosszt,a többivel
aligtörodtek.
Elofordult,hogyélo forrásratelepítettékrá a
pályát.
Haegymérnökóvatosankifejtetteellenvélemé-
nyét,értelmiségiaggályoskodásnakbélyegez-
ték."Avasúthoznemdiplomakell,hanemjózan
parasztiészl",jelentettekiazegykoriminiszter.
Ugyancsakorólamesélik,hogyamáriafürdoi
kisvasútvonalánakkijelölésénélmagamellé
vetteapályamestert,ésaztmondtaneki:
-Gyerevelem,fiammegmutatomneked,hogy
merremegymajda vonal,deaztánnehogyide
engedjmajdegymérnököt.

I Mindeztösszevetve,a felszabadulástói1953-ig
afelépítményállapotaaligjavultvalamitaháború
elottihelyzethezviszonyítva,csaka júniusiúj
kormányprogramutánkezdodöttel a lassúfej-
lesztés-mintmondtuk,akkormárlegalábbnegy-
venévelmaradástkellettvolnabehozni.
Afelújításmértékétarendelkezésreállópénzés
munkaerohatároztameg:volt,hogyszázötven
volt,hogynégyszázkilométernyisíntcseréltek
évenként.Megkezdodikagépesítés,az1950-es
évekközepétolazanyagszállítócsilléketfeIvált-
ják a dömperek,a juhlábhengerekhelyettvib-

rátoroktömörítika földet. 1956-banHajdú-
szoboszióésEbesközöttlerakjákazelsohézag
nélkülihegesztettvágányt,beépítikazelsobe-
tonaljakat,minderosebbés nehezebbsíneket
használnakfel.
Aza mérnök,aki 1948-banvégzettazegyete-
men,avasútiívekkiigazításánakcsakegyetlen
gyakorlatimódjátismerte:apályamunkások
rukkolófákkalahelyükretoljákasíneket;nemis
hallottazokrólagépekrol,melyekmostönállóan
és megbízhatóanelvégzikezt a muveletet,
gépesítikaz aláverést,a sínfektetéstés más
öröknekhittnehézfizikaimunkát. .

Egyévtizedesfellendülésutánújraleszállóágba
kerüla vasútipályafenntartásügye:
1973-banazévesteljesítményvisszaesikszáz-
ötvenkilométernyisíncserére.Azokokközülne-
hézkiválogatnia legfontosabbakat,deelsohe-
lyentalánmégisamunkáslétszámkatasztrofális
méretúcsökkenésétkellemlíteni.
Természeteskövetkezmény,hogyamegmaradó
létszámra mégtöbbés mégnehezebbmunka
hárul. A kétszáznegyvenkilós betonaljakat
ezutánis megkellemelni;csaknégyember
helyettkettovagyháromviszimajd.Néhányöreg
munkásérziabajokat,éstöbbetakaradni,mint
kellés lehet.Néhányévvelezelott,egykemény
téliéjszakaBékéscsabatérségébenlefagytaka
váltók.Hat-nyolcemberhelyettketten-hárman
mentekki, hogyfelszabadítsáka váltókat,úgy
hajszoltákmagukat,hogynemvettékészrea
közeledomozdonyt.
Abajokokaitsorolvamásodiknakavasútapénz-
ügyinehézségeitkellemlítenünk.A MÁV1958
óta lényegébenazonosszintentartjaa díjsza-
bását,körülötteviszontegyrenottekaz árak.
1975-bentizennyolcszázalékkalnövekedetta
sínekára,éshasonlómértékbena talpfákéésa
vasbetonaljakéis.A felépítménycserére1975-
ben1,3milliárdforinthiteltkapottavasút:ezigen
széppénzvolnaegymagánháztartásban,dea
vasútnakaz elemiszükségleteitis aligfedezi;
megkellgondolnunk,hogyegyetlenszálhuszon-
négyméteressíntízezerforintbakerül.
Ezaz1,3milliárdberuházásihiteinekszámít,és
vonatkoznakrá az összes,aberuházással
kapcsolatoskorlátozások.Az illetékeseknem
vesziktudomásul,hogyasíncsere nem új
beruházásnakszámít,hanemazállagmegóvá-
sátszolgálja.
(Alacsonyabbrangú,de korántsemélhetetlen
fonökökmegtaláljákamódját,hogyanjátsszákki
amegszorításokat.)
Például,haújembereketvesznekfel,éskellene
nekikkét új íróasztalnemvehetnek,mertúj
beruházásnakszámítana.Mittesznek?Behívat-
jákazasztalost,kivesznekazíróasztalukbólkét
fiókot,minda kettohöz csináltatnakegy-egy
íróasztalt- ésmaguknakkétújfiókot,ígyazügy
formailagmegmarada fenntartáskereteiközött.
Mikorazanyagtelepenmegdöglöttazorkutya,és
egymásikatvettek,véreselvivitákfolytak:vajon
azújkutyaa régikutyafelújításánaktekintheto-e
vagyújberuházásnak?!AMÁVkötelesvállalniaz
összesúj nagy beruházásvasúti következ-
ményeitis:egyújcementgyárviszontalighafogja
beérnia régialigterhelhetovasútifelépítmén-
nyel,hanemmodernebbetkövetel.Ésa MÁV
legföljebbkiemeltberuházásoknál,példáula

paksiatomeromuépítésénélkaperre a célra
különpénzt.Mindentösszevetve:nagyered-
ménynekkelltekinteni,hogyasokasodógondok
ellenérea fovonalakon,ha késésekkelis, de
viszonylagosrendbenbonyolódikle a forgalom
sajnoskorántsembiztos,hogya vasútjövore
vagykét-háromév múlvais tudjatartaniezta
szintet. .

Avasutatsokáigellehethanyagolni,mertapálya
nem kiabál, legföljebbakkor,ha kiesik róla
valami.Mintláttuk,negyvenéveslemaradástis
el lehetviselniegy darabig,ha lassújeleket
túzünkki,ésavonatóránkénthúszkilométeres
sebességgelmegy, vagy felére-negyedére
vesziklea tengelynyomást.Aztánegyszercsak
eljöna nap, mikoraz egészvasutatki kell
cserélni.
- Ésújrameglehethirdetniaz "Arccala vasút
felé!"jelszót,csakezsokkalkeservesebblesz,
mint1945-benvolt."

(MoldovaGyörgy:
Akitamozdonyfüsljemegcsapolt,

Lassújel)

Majdnempontosantízévvelezelottszálltamfel
eloszöregymozdonyvezetoállására(V431065),
azért,hogyéletembeneloször,a vezetoálláson
utazhassambea40-esszámú fovonalat,Pécs-
tol-Budapestig.Attól az idotol fogvakísérem
végigevasútmindennapjait.
Akkormégfélelmetesnektuntnekemaz,hogy
120km/hsebességgelrohanvégiga vonata
pályán.Elmondhatom,együttjártel felettünkaz
ido;otmégissokkaljobbanmegviselteazidovas
foga- báracélbólkészült.Azévekfolyamána
sínkoronabüszkeragyogásánaknyomasem
maradt,mostanságcsakfáradt,szürkéscsil-
logásratelikerejébol,azegykorihibátlanívekbol
márvagykétcentihiányzikakülsooldalon,belül
pedighullámosragyurodtekasínszálak.Apálya-
hibákés lassújelekis egyreszaporodnak:hol
ütemesenbólogatamozdony,holpedigfélelme-
tesenszitála kétsínszálközött.Azegyenetlen-
ségekannyiragyakoriaklettek,hogya120-szal
haladóICkocsikorszerunekmondottfutómuve
semtudjakorrigálnioket;vanúgy,hogykilomé-
terekenkeresztülnagyerofeszítésébekerülaz
embernek,hogyolvasnitudjon.Ahelyzetpedig
romlanilátszik,errekövetkeztethetünkazegyre
szaporodóésszunninemakarólassújelekbol.A
41-esfovonalonvanolyanállomásköz,ahola 11
km-envan vagy7 lassújel,azazképtelenség
tartania menetidot.A meglévopályahiányos-
ságokfelszámolásalehetetlenfeladatnaktunik:
a DombóváriFutoházkörzetébenmintegy700
km vágányt,felépítménytkellene felújítani,
esetlegkicserélni- és ekkormégnemis be-
széltünka hidakrólés alagutakról,amelyekre
ugyancsakráférnea karbantartás.
Apályamegtesziazt,amiretervezték:biztonság-
galelvezeticéljukhozavonatokat.
Végülpedigjöjjönaz idézetl
Egynagyonkedvesembertolszeretnékidézni
egymondatot,amelyszinteszállóigévéváltazon
a helyen.ahololygyakranelhangzott:
"Nembaj,srácok,ennyihibávalegyzongorais
szóll"

VeresGyozo
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/ (SZAKASZ)
SZIGETELO hava

XI. 23 - XII. 21-ig
illetve a zárlat

megszüntetéséig.

Ezen a héten:
» Meggyozik, hogy a munkavezetéknek kígyóznia

kell Uobb helyeken a tartósodronynak is), és nem
csupán azért, mert szereléskor a vezeték hosszabb
volt, mint a két állomás közötti távolság.

» Ne feszítse túl a munkavezetéket, mert akkor sem
az fogja az áramszedon keresztül a mozdonyt a
sínhez leszorítani!

» Lényeges felismerésre jut: nincs rossz felsoveze-
ték, csak hibás áramszedo (azértne bízza el magát)!

» Ne igyon a restiben két sörnél többet. Gyanússá
válhat a jövedelem bevallása.

» Szerencséje lesz a keresztrejtvények megfejtésé-
ben, bátran próbálkozzék (idegen tárgy áram-
szedon-rugghárombetu-ragadozó madár). (SAS)

» Ne 'sértodjönmeg, ha ajutalomból kihagyják. Nem
kivétel és nem erosíti a szabályt, sot anyagi hely-
zetét sem!

» Nagyszeru ötletek pattannak ki az agyából, hallgas-
son azonban a MARS intelmére és nevalósítsa meg
(ahogy eddig volt, sokkal jobb).

» Ha nyaralni megy, ne viselkedjék kirívóan
másként, mert nincs az a hosszú szabadság, ami
egyszer véget nem érne!
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Több helyrol kérdezték, hogy fizet-e a MÁV Rt.
teljesítmény jutalmat az idén.
A szakszervezetek és a MÁV Rt. 1997. évi megál-
lapodására figyelemmel az 1998. I.-X. havi ada-
tok alapján teljesültek, illetve teljesüini fognak a
teljesítményjutalom kifizetésének feltételei.
A Gy.52-39/98. sz. megállapodás rögzíti a kifize-
tés módját és feltételeit.
- A teljesítményjutalom számítási alapja a
munkavállaló 1997. évi keresete, csökkentve az
1997. évben részére kifizetett vasutas napi juta-
lom összegével.
- Az a munkavállaló jogosult teljesítményjuta-
Iomra, akinek 1998. január 1-toI1998. november
30-ig folyamatos foállású munkaviszonya van.
- A munkavállalót megilleto összeget a munkavál-
laló által a számítási idoszakban munkában töltött
ido alapján kell megállapítani az alábbiak szerint:
a.l Meg kell határozni a munkavállaló munkában
töltött idejét oly módon, hogy a számítási idoszak
munkanapjaiból le kell vonni az Mt. 107. § g.l
pontja szerinti munkavégzés alóli mentesülések,
valamint a fizetés nélküli szabadságon töltött
idoszak munkanapjait.
A vasutas munkavállalók érdekképviseletét ellátó
szakszervezeteknél történo foglalkoztatás idotar-
tamát ledolgozott idoként kell figyelembe venni.
b.l Az a.l pont szerint munkában töltött ido és a
számítási idoszak munkanapjai alapján hánya-
dost kell képezni (a hányados legfeljebb" 1" le-
het).
c.l A b.l pont szerinti hányadossal meg kell
szorozni az elso bekezdés szerint számított 1997.
évi keresetét.
d.l Az elozo c.l pont szerint számított összeg
1%-a a munkavállalót megilleto teljesítményjuta-
lom.
- A teljesítményjutalmat 1998. december 10-én
kell kifizetni az 1998. novemberi munkabérrel.

Dr.Vagaday Ildikó
jogtanácsos

L
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A VASÚTI SZTRÁJK TÖRTÉNETE
(folytatás)

Írta: Murányi Miklós

"

Többek hozzászólása után végre elhatározták, hogy a
kérvényt fölterjesztik a képviseloházhoz és háromtagu
bizottságot küldtek ki, hogy a felszólalások anyagát
figyelembe véve, a kérvényt kiegészitse.
Hosszabb vita folyt arról a kerdésrol, hogy vajjon április
20.án, esetleg 24.én Budapesten kongresszust tartsanak-e a
vasutasok, vagysem.Justh elnök azon az álláspontonvolt, .

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

szolidaritást vállalunk!

Szabó Jeno ezután igy folytatta:
- Miután ennek a mostani pillanatnak egész életünkre

kiható fontossága van, kérem, álljanak elo azok, akik nem
akarnak velünk szolidaritást vállalni.
Siri csönd. Ugy látszott, hogy senki sem akad, aki a
szolidaritást nem vállalná el. Egyszerre fölemelkedett egy
Menszáros nem segédtitkár, fegyelmi biztos, és kijelen-
lette, hogy - nem vállal a többivel szolidaritást. Erre óriási
zaj támadt. Valamennyien fölugrottak helyükrol. S azt
kiáltották:
- Ki vele! Dobjátok ki az árulót!
Az elnök folytonosan csengetett s miután a csönd kissé
helyre állott, Menszároshoz fordulva igy szólott :
- Ön vagy gyáva, vagy kém. Feleljen, mit akar? Ha nem
vállal velünk szolidaritást, miért jött közénk?
Menszáros tovább is ülve maradt, de a mellette ülok
fölzavarták a helyérol. A segédtitkár beszélni akart, de
nem engedték szóhoz jutni. Félóráig tartott a lárma, mig
végre Menszáros jónak látta a gyulés szinhelyét elhagyni.
Ezután folytatták az értekezletet, miközben felolvasták a
folytonosan nagy számban érkezo táviratokat. A fel-
szólalók azt mondták, hogy a fizetési táblázat csak hitvány
paródiája annak, amit a vasutasok követelnek.
A mozgalom amint a föntebbiekbollátjuk, óriási mérveket
öltött. Erre vonatkozólag az elnökigazgató a következo
rendeletet bocsátotta ki:
65/904. ein. sz. Rendelet az összes alkalmazottakhoz. A
forgalom biztosságának legfobb alapföltételét a szolgálati
rend és fegyelem képezik. Ezek meglazulása egyértelmü
a vagyon és életbiztosság veszélyeztetéséveI. Kétségtelen
tehát, hogy az, ki oly cselekményt követ el, mely a
szolgálati fegyelem és rend megingatására vezet, avagy
épp~ ezt czélozza, sulyos szolgálati vétséget követ et
Ily cselekménynek kell tekintenem a még folyton tartó
gyulésezéseket és az azokon elhangzó izgató beszédeket
is. Mert a fizetésrendezésre vonatkozó javaslat már
törvény hozás elé lévén terjesztve, mindenkinek
kötelessége a törvényhozás határozatát nyugodtan
bevárni. Ezekre való tekintettel minden további
gyulésezést a legszigorubban eltiltok; jóakaratulag in-
tézem into szavamat az összes alkalmazottakhoz, hogy e
tilalomba ütközo cselekményektol gondosan óvakodva,
a nyugodt munka utjára térjenek és kötelességüket
esküvel fogadott szolgálati huséggel teljesitsék. Azok
ellen, akik jogos várakozásom és saját jól felfogott
érdekük ellenére a rendelet ellen vétenek, a szolgálati
rend és fegyelem helyreállitásához füzodo nagy állami és
közgazdasági érdekek megóvása czéljából a törvény-
erovel biró vasutüzleti rendtartás 55. szakasza és szol-
gálati rendtartás 53. szakasza határozmányai értelmében
lennék kénytelen a legszigorubban eljárni A szolgálati
fonököket utasitom, hogy e rendeletemet az összes
alátendelt közegek elott felolvassák, oket az e rilalomba
ütközo cselekmények sulyos következményeire
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különösen figyelmeztessék és e rendeletem tudomásul-
vételét aláirással elismertessék. Budapest, 1904. ápr. 19.
Ludvigh, miniszteri tanácsos, elnök.
Az igazgatóság szigoru rendelete nem téritette el a vasu-
tasokat attól a szándékuktói, hogy Budapesten országos
gyülést tartsanak.
A vidéki üzletvezetóségek székhelyeiról mindenhonnan
készültek avasuti tisztviselók, altisztek és szolgák, hogy
az országos gyülésre elutazzanak. Sok helyról már utban
is voltak a vasutasok Budapest felé, bár az üzletvezetó-
ségek senkinek sem adtak szabadságot, az igazgatóság
rendelete pedig elbocsátással fenyegeti azokat, akik ál-
lomásukat elhagyják.
Miután a mozgalom budapesti kerületi bizottsága el-
határozta a nagygyülés megtartását, Sarlay János, a
nyugati pályaudvar helyettes állomásfónöke és Turchányi
Pál államvasuti hivatalnok tudva az, hogy a vidékiek
19-én már utban voltak és hogy Justh és Földessy in-
gadoznak, ók jelentették be a fókapitányságon, hogy
április 20-án a vasutasokat a Hermina-uti Reklám-kertbe
országos gyülésre kivánják öszszehivni. A fókapitány
azonban értesitette a kérvényezóket, hogy a gyülés meg-
tartását nem engedi meg. Erról az érdekelteket a követ-
kezó végzésben értesitette.
3137 f. k. elnöki 1904. szám alatt.
Azon bejelentését, hogy a magyar államvasutak alkalma-
zottjai ez évi április 20-án, délután három órakor a VI.
kerületi Hermina uton lévó Reklám-kertben: 1-ször elnöki

megnyitó, 2-szor e hónap 16-án a fizetésrendezés tár-
gyában benyujtott. törvény javaslatnak esetleges törvény-
eróre való emelkedésévei keletkezó helyzet megbeszélé-
se, 3-szor inditványok, 4-szer a benyujtott törvényjavaslat
egyes, érdekeinket sértó intézkedéseinek megvitatását
czélzó és a kormányhoz benyujtandó felirat megis-
mertetése - napirenddel országos gyülést szándézkoznak
tartani, tudomásul nem veszem s a gyülés megtartását
meg nem engedem. Mert a bejelentók nemcsak hogy be
nem mutatták hivatali fónökeik engedelmét, hanem. hi-
vatali fónökeik megtagadták az engedelmet a magyar
államvasut vidéki hivatalnokainak és alkalmazottainak
arra nézve, hogy ezen gyülésre fölutazhassanak, a
rendórség pedig a vasuti alkalmazottak oly nép-
gyülésének megengedésévei, amelynek megtartását hi-
vatali fónökeik a magyar államvasut hivatalnokainak és
alkalmazottainak meg nem engedhetik, a tudomásul
vétellel nem müködhetik közre a fegyelmi szabályok
esetleges megszegésénél. Miról Sarlay János és Turcsányi
Pál tudomásul végett, Czájlik Alajos rendórtanácsos, a VI.
kerületi kapitányság vezetóje pedig a tilalom esetleges
áthágásának akadályozása végett értesittetnek. Rudnay
Béla s. k.

Sarlay János és Turchányi Pál délután kapták meg a
rendórség végzését, amely a tervezett országos gyülés
megtartását megtiltja.
Kevéssel azután mind a kettónek kézbesitették az
igazgatóság végzését, amely állásuktói felfüggeszti óket s
ellenük elrendeli a fegyelni vizsgalat meginditását. A
végzés szövege ez:
12681 /1. szám. Ön elózetes engedelem kikérése nélkül
e hónap 20-ára Budapesten országos nagygyülés tartására
kért eng~delmet a fókapitányságtól. Miután egyrészt ez a

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

"Kedves bajtársak! Talpra fiuk, baj van!
Ki mondjuk a sztrájkot éjjelre. Két áldozata van a mozga-
lomnak. Sarlay János alelnök és Turchányi Pál. A nagy-
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gyülés holnap lesz. Sarlayt és Turchányit felfüggesztették
állásától. Nem lehet holnapig sem várni. Mondjuk ki a
sztrájkot! Éljen! Holnap délben tizenkét órakor már
Budapesten fogjuk verni a mellünket. Éljen!"

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

tökélve, hogy a vonatot csak testükön keresztül engedik
elindulni.
S nyomban hozzáláttak a többi vonatok megállitásához
is. Néhányan a karjelzóket tilosra állitották, hogy a követ-
kezo vonatok be ne mehessenek a pályaudvarba, a

középponti tornyot pedig a város felé besötétitették, ami
annyit jelent, hogy vége a szolgálatnak.
Egy Druckner new hivatalnokot, aki szolgálatban volt és
piros karszalagot viselt, agyonütéssei fenyegettek, ha nem
teszi le a piros szalagot, annak jeléül, hogy o is abban
hagyja a szolgálatot.
Többen bementek a hivatalos helyiségekbe s ott az összes
lámpásokat eloltották, a tisztviselóket pedig, akik elég
mérsékelt kedvben voltak, kituszkolták a hivatalokból.
Ez alatt megérkezett volna Nagymaros felol a 125. számu
vonat is, de ennek a vonatnak már a megelozo állomásra
távirati jelzést küldtek, hogy álljon meg. Rövid ido mulva
már összetorlódtak a vonatok künn a vonalon, ahol e
miatt kénytelenek voltak egymásután megállni.
Valakinek hirtelen eszébe jutott, hogy táviratot kell kül-
deni Érsekujvárra, mert onnan azonnal lehet értesiteni az
eseményekról az összes üzletvezetóségeket. El is küldték
azonnal a következó táviratot.
"Érsekujvár körözze le az összes vonalaknak, hogy Rákos-
rendezón kiütött a sztrájk, megállt a vonat s a felbószült
személyzet elotte áll. Nem dolgoznak. Rendoröket
visznek ki, de ezek se tudják a vonatot behozni." Ezalatt
Budapestról a nyugati pályaudvar táviratban kérdezte a
rákosi állomástól, hogy miért nem érkeznek a vonatok,
mi történt velük? Azonnal visszaérkezett a válasz: kiütött
a sztrájk. Erre a nyugott pályaudvar személyzetének nagy
része is elindult Rákos felé, a sztrájkolókhoz.
A rákosi állomáson igen nagy volt a zsibongás. Buzditá-
sokban és dühös kifakadásokban törtek ki az emberek.
Egyszerre csak megszólalt a jelzoharang.

1 1---..
Ez a hetes számu jelzés, amelyet mikor meghallottak a
vasutasok: egetveró éljenzésben törtek ki. Ez a jelzés
annyit jelent:
Minden vonat megállitandó.
Ez a ielzés szólt a rákos-marheggi, párkány-nánai, lévai,
érsekujvári, privigyei, galántai, zsolnai, dévény- ujfalusi,
morvavölgyi és szakolczai vonalokon minden vonatnak.
A rákosi-pálya udvarra a környékból ekkorra már óriási
sokaság gyült össze s pokoli zsivajban várta a
feileményeket.
Eloltották a váltóknál a jelzó lámpásokat is, amelyek
nélkül még csak tolatni sem lehet, és igy lehetetlenné vált
minden forgalom.
A vasutasok tömege folyton együtt maradt s egyesek
panaszaikkal növelték az összességnek elkeseredését.
Különösen az altisztek panaszkodtak, hogy a sokféle
levonás után hónaponként alig 25 frt maradt nekik s egy
öt gyermekes családapa elmondotta, hogy két gyermeke
az iskolában egy év alatt 150 napot mulasztott, mert nem
volt ruhája, amiben iskolába mehetett volna.
A sztrájk kitörésének kronológikus sorrendje a követ-
kezó: .
Este 8 óra 15 perczkor a rákosi-rendezo állomáson ki-
mondottak a sztrájkot; 9 óra 50 perczkor megadták a
jeleket a vonatoknak, hogy álljanak meg a nyilt pályán.
Tiz órakor a miskolczi zágráb fiumei, zsolnai és temesvári
vonalról jelentették, hogy a vonatok megállottak.
Fiuméból 200 vasuti alkalmazott, legnagyobb rész altiszt
és szolga elindult, hogy Budapestre utazzék a 20-iki
országos nagygyülésre. Valamennyien jegy nékül ültek
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fOllacxóhatl11í6ZágráboahmégyezedCipyi vasuti ,alkalma.:
zott várta a vonatótr!1aID~~[ar,ramgtat,ol,1ogy:"3.i'ottani!
üzl~li'V'ezetCiség~pre;atál tap;<;;Jz6"'asutasokri$'$ztrájlkolnak~:
Kaip.Qsv:árra')Ja~~!y~z)lé1itesitéstJ,~js;üldte;'Budapestrol Gaz'
igazgatóság,) Qg~ ~zá1lilpákrles a,JwgnatróJ;,mil1dazókatí'ii
akik jegy nélkül utaznak A vonat az éj)fdlxamán:mégis
Badaflestrel.érkezetbgi'."a~tasokkal,"együtt'J
K~s'ÓIDblJ1náswbnqlakiól(dscjelentettékl;!' forgal0mlimeg~
swntetését sestt tizen~gy óráig ,asuÍ"ánra~ZimonyLvonal~
ró1mern érkezett' ibircarMonatpk:megállásáról.
AIMasutbsztrajk,[kW:>résé(óhérkezett még hir Brassóból is.
Braás.óbóILesteriímÍrgnemdli1.ditottakvo@tot'. Este nyolcz
óra !utJán11láh;alcköv.etkezQvonalokon szünetelt a sztrájk
miatt a fotgaikgnw Budapest - Marchegg, Budapest -
Veix,zi6'rovar,)ih.idape~L,",Zsolna, Budapest-Szeged, Lajos-
mizse;;]i3udapesUKörvasut.
A=tZéglédi.állömáaró,ba(sztrájkbizottságnakazt jelentették,
hogy csak a tehervonatokat nem indítják, a személyvona-
tokok:öil~J.5:edésétuazonban fentartják Erre a sztrájkbi-
z@ttság.<áfziJfelelte;Hhogy a személyközlekedés fentartása
v~iédelme§ volna, mert könnyen megtörténhetnék,
h(jgy;:iJvOroatQkarlkiugratják a sinek közül. Erre aztán a
czegléooáll<Í>másis hozzájárult a forgalom teljes megszün-
te,téséhez! 2bfI !,'
Küimialvonalokom!a mozdonyvezetók, amint meghall ot-
ták~af1Vh;zjelet,azonnal tisztában voltak vele, hogy ez a
sztrájk kitörését jelenti néhányan az utasok iránt való
udvariasSágból megtették azt, hogy a vonatot bevitték a
legközelebbi állomásra, sokan azonban a nyílt pályán
állottak meg, a hol vesztegeltek az utasok ..-.-

A Budapest-Zimonyi vonatról éjfélig nem érkezett válasz,
a forgalom azonban ezen a vonalon is megszünt, mert
csakhamar bekövetkezett a torlódás, miután egy-egy
állomásra egyszerre csak egy vonatot engedhettek be.
A rákosi pályaudvarra érkezett jelentések szerint a Kon-
stantinápoly-párisi expreszvonat Budapest-Ferenczváros-
ban, a páris-konstantinápolyi expresszvonat Párkány-
Nánán veszte geIt. A Budapest - berlini gyorstehervonat
(postavonat);Kóbányán rekedt meg. Rákospalotán volt a
125. számu nagymarosi és a 107. számu bécsi, 105. számu
berlini gyorsvonat sa 129. számu nagymarosi személy-
v~tNA rákospalotai 165. számu omnibuszvonat a rákosi
áltömáson volt. Rákospalotán az utazó közönseget a
vasutasok leszállították a vonatról s jegyet váltottak nekik
a villamosra, hogy feljöhessenek Budapestre.
Éjjel katonaság vonult ki a budapesti pályaudvarokra, a
raktárak védelmére. A rákosi-rendezó pályaudvar raktárát
is katonaság órizte, valamint az ország nagyobb ál-
lomásain is ilyen intézkedés történt.
Hogy a sztrájkoló altisztek még ebben a zavaros világban
sem veszi tették el a lélekjelenlétüket, bizonyit ja a követ-
kézó eset: a rákosi-rendezó pályaudvaron van egy rob-
banó anyaggal telt kocsi. Egy altiszt helyezett oda egy
rendórt s kérte, hogy maradjon ott, hogy katasztrófa ne
történjék.
M~gkérdezték a sztrájkolókat, hogy ha véletlenül udvari
vi(!)Íhatment volna az este a pályán, vajjon azt is megálli-
tották volna-e? .

-JNem, mi sokkal jobban szeretji.ika királyunkat, semhogy
kellemetlenséget okoztunk volna neki.
.lbj! (folytaUuk)
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C CSOPORT
Salgótarján-Ferencváros 3: 1
Ferencváros-Füzesabony 2:1
Kiskunhalas-Békéscsaba 4:0
Salgótarján-Füzesabony 8:3
Ferencváros-Békéscsaba 0:3
Salgótarján-Kisku nhalas 1:1
Zalaegerszeg-Füzesabony 0:5
Békéscsaba-Zalaegerszeg 7:0
Zalaegerszeg-Kiskunhalas 0:11
Salgótarján-Zalaegerszeg 11:1
Kiskunhalas-Ferencváros 4:0
Füzesabony-Békéscsaba 0:0
Ferencváros-Zalaegerszeg 2:0
Füzesabony-Kiskunhalas 0:2
Salgótarján-Békéscsaba 5:1

*

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

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

15 pont
9 pont
9 pont
6 pont
3 pont
3 pont

18:3
17:6

14:14
11:16
11:15
6:23

A tavaszi fordu ló megrendezésér61 kés6bb dön-
tenek a csapatok.

Horváth György
területi ügyviv6
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)TASELl..ÁTó
, ,

GARANCIAT VALLALUNK
, ,

KENYELMEREI

(
Vegye igénybe

a MÁv Utasellátó Rt.

étkezo-, fekvo- vagy
hálókocsijait!

MÁV DEBRECENI JÁRMUJAVíTÓ KFT

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

VÁLLALKOZUNK:
TASELl..ÁTó

Rendezvény-szolgálat. vendéglátás biztosítása fogadásokon,

üzleti találkozókon és egyéb vállalati

összejöveteleken,. akár több száz fo részére is,

. a kívánt étkezés biztosításával,

.. különvonat szolgálat bel- és külföldre

\

- saját tulajdonú, túlnyomás nélküli
folyékony anyagok (ásványolaj, gázolaj,

benzin és származékaik)
szállítására alkalmas vasúti tartálykocsijaink

bérbeadására,

- ilyen típusú tartálykocsik gyártására,
javítására, továbbá:

- gázszáll ító tartálykocsik

- vegyipari terméket (savat, lúgot)
szállító tartálykocsik

, , , ,
ES MIT KINALUNK MEG?

TASELl..ÁTó

- élelmiszer-ipari terméket
szállító tartálykocsik

- nyitott és különleges kialakítású
teherkocsik futó és fovizsga

javítási munkáinak elvégzésére,

- mobil tartályok belSO tisztítására
(károsanyag elhelyezéssei),

- tartály test gyártás és az ezzel összefüggo
munkák, pl.: tartálytest hoszigetelés, valamint

- lakatos, hideg- és meleg-megmunkálási
tevékenység (esztergályozás, marás,
gyalulás, gépi és kézi tuzikovácsolás,

sajtolás, lemezdarabolás stb.) végzésére.

,
U-TOURS UTAZASI IRODA
A Keleti pályaudvaron a 13. vágánnyal szemben

. bel- és külföldi utak

. teljesköru programszervezés

. telefon és fax: 343-0273. vasúti telefon: 23-19

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

VÁRJUK SZíVES ÉRDEKLODÉSÜKET
A FENTI CíMEN SZEMÉLYESEN

VAGY TELEFAXON!TASELl..ÁTó

50 ÉVE
A KELLEMES UTAZÁS TITKA )

Budapest, J1?res Pálné u. 9.

Fax: 318-8099, TeL: 317-3284

(
MÁV DEBRECENI JÁRMUJAVíTÓ KFT

HIRDETÉS* HIRDETÉS* HIRDETÉS* HIRDETÉS* HIRDETÉS* HIRDETÉS* HIRDETÉS* HIRDETÉS
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Megkezd6dtek a bértárgyalások. A Mozdony-
vezet6k Szakszervezete még idoben jelezte, hogy
nem kedvez a tárgyalások fel-
tételei nek, ha nagyon rövid
ido áll rendelkezésére a ml){'}-
káltatónak és a szakszerveze-

teknek a jövo évi béremelés és
kollektív szerzodés egyezte- .
tési ügyeiben. Késlekedik a kormány is, mert
csúszik a jövo évi költségvetés tárgyalása és
egyébként is elfogadhatatlan bérdiktátumokkal

kísérletezik. AMOSZvezeto testületei felkészültek

a tárgyalásra. Arossz feltételek és a Nt-ivRt. eddig
megismert bérajánlata fokoz-
hatja a tárgyalások légköré-
nek feszültségét. A mozdony-
vezeto kollégák és érdek-
képviseletük ezek ellenére
higgadt, de határozott maga-

tartásra készül a következo hetek -feltehetoen sok

nehézséggel járó -egyeztetései re.
Dr. Borsik J.

Kia4ia: Mozdonyvezetok Szakszervezete. Szerkeszti a
Szerkesztobizottság: Dr. Borsik János ügyvezeto alelnök,
Dörnyei Szilárd ter.ügyv.,VelkeiBéla ter. ügyv.
A szerkesztoség cime: 1145 Bp., Bácskai utca ll.
Telefon/fax: 220-3822, 220-4561, 221-2230, 221-4026
Üzemi telefon: 01-16-62, 01-18-40, 01-19-90, 01-21-87
Készült a TYRAS Kft. nyomdaüzemében,
1202 Budapest, Lázár u. 38. Tel./fax: 284-3550
Felelos vezeto: Andics László

Gyártási szám: 98.173

Tudjuk hány óra van!
Létszám és óraadatok 1998. októberében (21 munkanap)

Szolgálati Állo- Szolg. Kifizetett Köt. óra Szolgálati Állo- Szolg. Kifizetett Köt. óra
hely mány óra túlóra ,,-"óra hely mány óra túlóra ,,-"óra

,
Bp. Ferencv. 323 43 826 1689 354 164 Békéscsaba 164 23 194 499 154 164

172 7 1 170 4 1

Bp. Északi 232 33 062 1136 393 164 Szentes 217 32 340 1254 194 166
171 6 2 171 7 1

Szolnok 308 42 624 874 466 168 Pécs 236 32 736 337 513 164
172 4 2 167 2 3

Sz.fehérvár 404 57 404 1175 95 167 Dombóvár 238 34 356 449 974 164
172 4 O 170 2 5

Bp. Déli 39 4925 82 29 164 Nagykanizsa 184 23 626 O 2999 164
167 3 1 155 O 20

Gyór 254 36 589 788 119 164 Szombathely 206 27 702 57 1303 171
170 4 1 169 O 8

Hatvan 121 17 696 733 12 167 Celldömölk . 190 28 255 599 313 171
176 7 O 178 4 2

Bp. Nyugati 5 704 O 6 164 Zalaegerszeg 88 11 749 2 610 171
162 O 1 166 O 9

Miskolc 477 65 907 321 2880 165 Záhony 143 17 589 54 127 164
164 1 7 164 1 1

Debrecen 355 51 916 396 1515 172 B.gyarmat 59 8701 O O 164
172 1 5 167 O O

Nyíregyháza 227 32 980 2096 137 164 Vésztó 50 7002 94 29 164
181 11 1 167 2 1

Szeged 216 31 774 1540 366 164 Hálózat 4735 666 657 14176 13586 166
173 8 2 170 4 3


