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Ezt a számot viseli az idei Vasutasnap, ami valljuk be, nekünk, záhonyi 
vasutasoknak nem marad nagyon emlékezetes, vagy éppen felejthetetlenné 
válik. És ami azzá teheti nem más, minthogy emberemlékezet óta nem volt még 
Vasutasnap ennyire távol tőlünk. Nem is nagyon akartuk elhinni, hogy az 
ünnepelni vágyóknak egészen Szolnokig, vagy Miskolcig kell utazniuk, de bíz így 
történt. Jómagam is úgy terveztem, hogy akkor ezt most kihagyom, de mégis 
másként sikerült, mert a Záhony-Port kollégái jóvoltából eljutottam a miskolci 
rendezvényre. 

Persze, azt sokan tudták, hogy a két keleti helyszín közül ez lesz a rangosabb, 
mert itt lesz és volt is jelen a MÁV Zrt. legfelsőbb vezetője, de az RCH és a 

Vasutasok Szakszervezete első 
emberei is Miskolcon ünnepel-
tek. Az ünneplők között szinte 
minden záhonyi és debreceni 
vezető megjelent a Vasutas-
napon, s már-már a mienknek is 
érzetük egy kicsit. A Záhony-
Porttól érkezők kicsit joggal, 
hiszen saját sátorral voltak 
jelen, neveztek a főzőversenyre 
és szeretettel fogadták a betérő 
vasutasokat. 

Kicsit talán én is otthon éreztem 
magam, hiszem az RCH TÜK 
Miskolc sátrában régi kollégákkal 
találkozhattam, és persze a záhonyi 
cargósok is szép számmal eljöttek. 
És azt is el kell mondanom, hogy 
megismerkedhettem a VSZ Miskolc 
Területi Képviselet újonnan meg-
választott vezetőjével, Száraz 
Józseffel, akinek remek alkalmat 
nyújtott a Vasutasnap arra, hogy 
mind a távolabbról érkező vasu-
tasok, mind vezetőink előtt 
bemutatkozzon. 
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Azért azt is tudjuk, hogy a Vasutasnapok nem szombaton kezdődtek, és nem akkor érnek véget. 
Számos munkahelyi kollektíva Vasutasnap környékén egy közös főzéssel ünnepli az eseményt, ami 
már nagy hagyománynak örvend. Így van ez a fényeslitkei Kocsijavítóban is, ahol az egyik műszak 
szombaton, a másik 
pedig vasárnap tartotta 
a Vasutasnapot. A 
vasárnapira jómagam 
is hivatalos voltam, 
ahol egy kellemes 
délutánt tölthettem el 
tagtársaim körében. A 
csapat összefogásból 
már többször jelesre 
vizsgázott, ez most sem 
volt másként. 

A Kocsijavító kollektívája még 
sosem hallotta azt a mondást, 
hogy a melós addig kell, amíg 
dolgozik, mert bizony a tartós 
táppénzen lévő munkatársak 
meghívásáról sem feledkeztek 
meg. Többen el is jöttek, az 
egyiküknek volt köszönhető a 
finom babgulyás, aki pedig 
végképp akadályoztatva volt, 

az jókívánságai mellé finom kontyalávalót küldött. Gratulálok a jól sikerült rendezvényhez, és bízom 
benne, hogy jó szokásukat még nagyon sokáig megőrzik. 

Juhász Tiborné 
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Átok 

Többnyire unalmas, netán idegesítő dolog várni valamire, valakire talán 
izgalmasabb, de azt sem nagyon toleráljuk. Ha meg pénzre várunk, 
különösen ingerültek vagyunk, főleg, ha úgy véljük, az jár nekünk. 
Tudhatnánk pedig, hogy a pénz nem jár, hanem jut, mint a kenyér. Kinek 
annyi, kinek ennyi, ami biztos, hogy már akkor keveselljük, amikor még 
meg sem kaptuk. Mert mi többet érdemlünk, legalábbis a másiktól többet, 
nem beszélve a harmadikról. 

Aztán mégiscsak megérkezik a várva várt, légyen az szerelem, cimbora, 
testvér, és máris megnyugszunk. Itt van végre, csak a mienk, vagy 

majdnem, és igyekszünk kihasználni az alkalmat 
mindenféle jóra. Például a hatvankilencedik 
Vasutasnapon, mert ott igazán volt lehetőség régi, 
ritkán látott, vagy éppen mindennapos kol-
légákkal, barátokkal találkozni. És megvitathatták 
akik ott voltak akár azt is, hogy mit kapunk a 
markunkba, mennyit és miért csak annyit. Kár, 
hogy még gőzünk sem volt a mennyiségről, sőt, 
arról sem, konkrétan mely munkakörök kapnak, 
amit kapnak. De mégis tudtuk, hogy nem jól van. 

Ez a differenciálás átka, mert ugye az 
így sem volt jó, meg úgy sem lesz jó, 
mindig csak a másé…de fordítsuk 
komolyra a szót, hiszen a pénz komoly 
dolog, azoknak különösen, akik nem 
kapnak. Ez viszont csak mára derült ki, 
mint ahogyan az is, hogy kik a MÁV-
csoport huszonnégyezer vasutasa, akik 
részesülnek elismerésben. Mert ugye 
elismerésről van szó, hiszen nem 
mindenki kap. 

„A béremelésben olyan, a vasút működése szempontjából meghatározó jelentőségű 
munkakörök részesülnek” – volt olvasható a megelőző hivatalos tájékoztatásban, és meg 

van már a munkakörök listája is. Tehát, 
hogy melyek a meghatározó munka-
körök. Köztük van például a kocsi- 
pontosabban elegyrendező, és a sarus, 
akiknek huszonötezer jut, és mi 
tagadás, nemigen érdemelték ki eddig 
sem, hogy legalul legyenek. Azok új 
bérét viszont már kevesebben tolerálják 
majd, akiket inkább felül tartanak 
nyilván a vasutas hiearchiában. 
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Ha már kivártuk a végét, akkor kezdhetjük kitalálni, hogy miért ez, vagy az a „meghatározó 
jelentőségű” munkakör, kik a legfontosabbak a cégnek. Amivel semmi baj nincs, kinek az 
fontos, kinek ez, lett légyen szőke, vagy barna, olcsó, vagy drága. És tény, hogy segít a friss 

emelés valamelyest ama neve-
zetes bértorlódáson is, célszerű 
lesz folytatni mielőbb. 

De az is igaz, hogy a vonat nem 
választhatja meg, melyikünktől 
lesz pontos, tiszta, és az utas 
sem tudhatja, melyikünknek 
köszönheti a jó vasutat, vagy a 
rosszat. 

Mert együtt csináljuk, mind-
annyian felelősek vagyunk azért, 
ami a síneken gurul. Mind-
annyiunk átka a kudarc, és 
mindannyiunk érdeme a siker. 
Akár elismerik az augusztusi bé-
rünkben, akár nem. De hátha 
kevesebb vasutason ül ezután 
átok. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Vasutasnapi kitüntetettjeink 

MÁV Zrt. 
Vezérigazgató-helyettesi Dicséret: Dobos Károly, Eperjeske Forgalmi Csomóponti Főnökség 

MÁV-START Zrt. 
Vezérigazgató-helyettesi dicséret:  Pokol Zsolt, Kocsijavító 
Vasút Szolgálatáért bronz fokozat: Novák László, Kocsijavító 

RCH Zrt. 
TÜK vezetői dicséret: Mesterné Joó Gabriella, vámkezelési szállítmányozási előadó 
   Tóth István, árukezelő kocsivizsgáló 
Miniszteri elismerés:  Takács Antal, művezető I. 

HUMORSAROK 

HÁZASSÁGI TÉTELEK 

1. A sikeres férfi többet keres, mint amennyit a felesége költ. 

A sikeres nő csak talál ilyen férfit. 

2. A nős férfi nyugodtan megfeledkezhet hibáiról, mert felesleges ugyanazt két embernek is fejben 

tartania. 

3. A nő a házasság elején azt reméli, hogy a férfi meg fog változni, de téved 

A férfi az házasság elején azt reméli, hogy a nő nem fog megváltozni, de téved. 

 

FIATALOK A PARKBAN 

– Megmelegíthetem a kezem a lábad között? – kérdezi a fiú. 

A lány bólint, majd néhány perc múlva: 

– A füled nem fázik…? 

Balogh Attila 
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