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ZÁHONYI VASUTAS 
IX. évfolyam, 10. szám 2019. szeptember 23 

Vasutasbál Fényeslitkén 

Az elmúlt hétvégén a záhonyi Küldöttgyűlést követő napon még 
egy rendezvény zajlott területünkön. Immár ötödik alkalommal 
rendezték meg Eperjeske Forgalmi Csomóponti Főnökség 
vasutas bálját. A rendezvénynek Fényeslitke község étterme 
adott otthont, amit Miskolcziné Csilla és Grundáné Jutka 
vezetésével egy jól összeszokott csapat igyekezett feldíszíteni.  

A bált Miskolczi Gábor, a csomóponti főnökség vezetője nyitotta 
meg, köszöntve a meghívott vendégeket és a szórakozni vágyó 
kollégákat. Beszédében szót ejtett a körzetet érintő 
nehézségekről, de reményét fejezte ki a jövőt illetően. A 
megnyitót követően Eperjeske csomópont két parasztja, Márta 

tamás és Grunda Zsolt szórakoztatta a közönséget ismét nagy sikert aratva. 

A vacsora után a Hangulat Band 
csapott a húrok közé, és kezdetét 
vette a hajnalig tartó mulatozás. 
Mindemellett gőzerővel folyt a 
tombola árusítása. A fődíjat ismételten szakszervezetünk ajánlotta föl, egy 
háromnapos üdülést két fő részére Berekfürdőn. A jókedvű mulatozás pirkadatkor ért 
véget, és aki részese volt az jövőre is ott lesz.  
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Gratulálunk a szervezőknek, hiszen a dolgos mindennapok világát megszakítva 
lehetőséget teremtettek arra, hogy megmutassák, nem csak a munkában, de lazább 
keretek között szórakozva is közösséget alkotnak. 

Grunda Zsolt 
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Nemzetközi foci 

Több évtizedes hagyománya van annak a hármas találkozónak, 
amelyet idén szeptember 19-én, csütörtökön tartottak meg Csapon. 
A vendéglátó ukrán műszaki kocsiszolgálatos kollégákhoz érkeztek 
a szlovák illetve a magyar kollégák. A szakmai megbeszélések 
mellett egy kispályás foci tornára is sor került, melynek első 
helyezettje a házigazda ukrán, míg a második helyezett a magyar és 
a harmadik helyezett pedig a szlovák csapat lett. 

Zubály Bertalan 
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Természetkedvelők figyelem! 

A Vasutasok Szakszervezete 
Debrecen Területi Képviselet által 
üzemeltetett üdülője a dombrádi 
Horgásztanya várja pihenni, kikap-
csolódni vágyó tagjainkat, családokat, 
társaságokat. 

Mit kaphatsz ott? 

Elsősorban az érintetlen Tisza folyó partját, 
horgászati lehetőséget, csendet, nyugal-
mat. Az üdülő négy szobájában akár 12 fő 
kényelmes elhelyezése lehetséges. 
Konyha, zuhanyzó, közösségi tér, terasz 
áll rendelkezésre. A szobák tv-vel 
felszereltek. A tágas füves területen tollas-
labdázni, asztaliteniszezni, főzni is lehet. 

Légy te is részese ennek a nyugodt, 
természetes környezetnek. 

Várjuk jelentkezésedet az alábbi 
elérhetőségeken: 
Suszter Csaba: +36 30 911 6449 
Fülöp Tibor: +36 20 916 1505 

Balogh Attila 
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Stratégia és lehetőségek 

A magyar kormány 2012-től köt stratégiai együttműködési megállapodásokat 
olyan termelő-, vagy szolgáltató nagyvállalatokkal, melyek gazdaságunk 
teljesítményéhez jelentősen hozzájárulnak, komoly szerepük van a 
magyarországi exportban, számottevő hazai bázisukat fejleszteni akarják, és a 
magyar GDP-hez illetve foglalkoztatáshoz is jelentős mértékben hozzájárulnak. 
Az együttműködések írásba foglalásának célja többek között a cégek hazai 
működésének bővítése, a magyar beszállítói kör növelése és új munkahelyek 
létesítése, valamint az export bővítése, új beruházások létrejötte. 

A megállapodások száma már nyolcvan felett jár, de szeptember negyedikén 
igazi újdonsággal gyarapodott a lista: először jött létre ilyen megállapodás a 

vasúti áruszállításban. Az Információs és Technológiai Minisztérium (ITM), valamint a Rail Cargo 
Group (RCG) magyarországi vállalatai stratégiai együttműködési megállapodást kötöttek. A 
megállapodás megkötését több éves kemény, kitartó munka, kormányközi, kormányfői, miniszteri és 
tárcaközi egyeztetés előzte meg. A tárgyalások eredményeként szeptember 4-én az ITM részéről 
Palkovics László miniszter, az RCG részéről Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria (RCH) 

Igazgatóságának elnöke és Körös Norbert, az RCH 
vezérigazgatója írták alá a megállapodást. 

Ezzel lehetővé válik a magyar állam közreműködése a 
magyar vasúti árufuvarozás működtetésében, támoga-
tásában, fejlesztésében. Az RCG a továbbiakban is 
biztosítja vasúti árufuvarozási szolgáltatásait, különösen 
például az egyedi kocsirakományú fuvarozást, és 
fejlesztésekkel segíti elő a környezetbarát áruszállítást. 
Mindezek érdekében az ITM megvizsgálja céltámogatás 
lehetőségét.  

Magyarországon az RCH a legnagyobb vasúti árufuvarozó 
társaság, piaci részesedése 55-60 %-os, de a megállapodás 
érinti a MÁV Csoport vállalatait, konkrétan a MÁV Zrt.-t, és a 
MÁV-START Zrt.-t is. Az első kézzel fogható eredménynek 
tekinthetjük, hogy az RCH négy darab hibrid (diesel-villany) 
mozdonyt vásárol egy kínai gyártótól. Október 11-én a magyar 
állam közreműködésével szerződést írtak alá a négy mozdony 
fejlesztéséről és leszállításáról. A két tolatómozdony 
illeszkedik az egyes kocsi forgalom lebonyolításához, hiszen 
az iparvágányok ritkán villamosítottak. A nagyobb 
teljesítményű, vontató mozdonyok pedig Dél-Európában 
üzemelnek majd.  

A záhonyi vasutasok számára a fentiek tőlük távoli 
kérdéseknek tűnhetnek, ám van a stratégiai megállapodásnak 
egy pontja, mely a záhonyiak számára különösen fontos lehet. 
A második pontban az RCG kifejezi szándékát, hogy a kelet-
nyugati forgalmainak lebonyolításában Záhony átrakó körzetét 

előnyben kívánja részesíteni más átrakókkal szemben, támogatván a körzet kihasználtságát, a 
munkahelyek megőrzését. Az ITM pedig megvizsgálja annak lehetőségét, hogyan segítheti elő a 
Záhonyon át bonyolított vasúti forgalom növekedését. 

Bízunk benne, hogy a fenti szándékok valóra válnak, a pontokat megtöltik tartalommal, ami előnyös 
lehet a záhonyi cargósoknak és a záhonyi vasúti átrakás részeseinek egyaránt. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Zemplén túra 

Az október 26-ra, Zemplénbe szervezett kirándulásra minden hely elfogyott. Aki ezután 
jelentkezik, várólistára kerül, és az esetleges visszalépők helyén tud velünk túrázni. 

 

HUMORSAROK 

SEBÉSZET ÉS MŰVÉSZET 

Világhírű festőnő egyre rosszabbul lát, ami számára a véget jelenti. Ezért felkeres egy 

szemsebészt, aki meg is műti, és sikerrel: a művésznő ismét jól lát. Elhatározza, hogy hálából 

kifesti az orvos új irodáját. Amikor elkészül, sajtótájékoztatón mutatja be művét. 

Kezdéskor egy ott tébláboló riporter odamegy az orvoshoz, és megkérdezi: 

– Mondja, doktor úr, mi volt az első gondolata, amikor meglátta az irodája falán ezt a hatalmas 

szemet? 

– Hálát adtam az égnek, hogy nem vagyok nőgyógyász… 

 

IDŐJÁRÁS 

Bemegy Jim a vadnyugati kocsmába, és Joe látja, hogy nedves a csizmája, rá is kérdez: 

– Mi van Jim, esik az eső? 

– Á, nem esik Joe, de fúj a szél… 

Balogh Attila 

mailto:juhasztne@zahonynet.hu
mailto:zhtk@vsz.hu
https://pixabay.com/hu/photos/csirke-ty%C3%BAk-mad%C3%A1r-gazdas%C3%A1g-%C3%A1llati-2742352/

