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ZÁHONYI VASUTAS 
X. évfolyam, 03. szám 2020. augusztus 17 

Határkérdés 
Életünk nagyrészt azzal telik, hogy tágítani próbáljuk határainkat. 
Kezdetben igen határozottan és embert próbáló hangon adjuk tudtul a 
világnak, hogy többet akarunk, és még annál is többet. Aztán gyermeki 
őszinteséggel hisszük, hogy miénk a világ, csak akarni kell, kamaszként 
pedig még dühösebben szeretnénk egyre kijjebb tolni azt a bizonyos 
cöveket. Később óvatosabbak leszünk, megtanulunk egyet, s mást a 
világról, például, hogy mindenki azon mesterkedik, hogyan törje le a 
szarvunkat. Ez gyakran sikerül, és attól kezdve gyakori, hogy már csak 
rutinból élünk még egy kicsit. 

De ha kitartóak voltunk, akkor sok kudarc között olyan 
sikerélmény is a miénk lehet, amit csak kevesen élnek át. 
Amiért valóban küzdeni kell, amihez bővíteni kell a 
lehetőségeink határait. Ötleteink száma a végtelenhez 
közelít, de igazán hatékony alig kerül. Nem rossz például, 
ha valaki nagyon erős, az erő komoly fegyver, de gyorsan 
amortizálódik. Meg aztán mindenkinél van erősebb, idő 
kérdése, hogy találkozzon is vele. Célravezető lehet az is, 
ha királynak áll az ember fia, vagy királynőnek a lánya, ám 
vigyázzunk, mert nincs rosszabb a pünkösdinél! Ráadásul 
az igaziak sem maradnak azok örökké, legfeljebb még nem 
tudnak róla. Kivételt képeznek azok a rendkívüli 
tulajdonságokkal megáldott hölgyek, akik korona nélkül is 
örökké királynők maradnak, de őket bizony könnyű 
megszámolni. 

Sokan hisznek abban is, ha önként jó mélyre hajolnak, a 
több pénz mellett szabadabbak is lesznek. Ám a végén 

örülhetnek, ha a pénzből marad valamicske, hiszen semmi nincs ingyen. Célszerűbbnek 
tűnik valami földhözragadt, de megvalósítható, és főleg időtálló módszert keresni. 
Csodaszerek ugyan nincsenek, de megoldással kecsegtet a tanulás. Divat lett sokáig és 
sokat, akár életfogytig is tanulni, ami elég bizarr kifejezés számomra. Maradjunk inkább 
abban, hogy jobb később, mint előbb. Mármint abbahagyni, kár, hogy egyre kevesebben 
kezdik el. 
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A tanulás nem azért jó, mert bemagolhatunk néhány kedves szabályt, netán egy kis 
történelmet. Inkább, mert némi tudás jobb bármilyen szemüvegnél, ha át szeretnénk látni 
azon a bizonyos szitán. Mert határaink mások által kijelölt pontjait érdekes módon nem 
mindig láthatjuk, de ha időben felismerjük, akár még körül is nézhetünk odaát. Mint a sikeres 
felvételizők, főleg, ha időben kitaláljuk azt is, miért pont odáig mehetünk. 

Előfordul, hogy a határpontok betonfalként tornyosulnak, átlépni rajta képtelenség a halandó 
vasutas számára. De ilyenkor is akad megoldás. Például sokan próbálják kerülgetni a 
falakat, mint a nemesek az adót Mátyás királyunk óta. Persze, ilyesmit manapság már nem 
szabad tenni, de a falak kikerülése ritkán ütközik törvénybe. Erre jöttek rá, nem tudni még 
mennyien azok közül, akik be sem adták jelentkezési lapjukat. Ők az országhatár felé 
kerülnék a falakat, a többiek pedig úgy tűnik, egyelőre tudomásul vették, meddig mehetnek a 
hátralévő évtizedekben. 

Természetesen tanulni nem csak iskolában lehet, és az élet sokszor alaposabb is, mint 
bármilyen suli. A lényeg, hogy ne kövessük azok példáját, akik minden határátlépéssel 
távolabb kerülnek vágyaiktól. Próbáljuk inkább kitolni azokat, mint azok, akik mégis tanulni 
merészkednek. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

INFORMÁCIÓÁRAMLÁS 

Petike a nagyinál nyaral, és az udvaron játszik a többi gyerekkel. Egyszer csak beszalad, és 

kérdezi: Nagymama! Mi az, amikor két ember alszik egy szobában, és az egyik alul van, a másik 

meg felül? 

A nagymama zavarba jön, majd úgy dönt, az igazat mondja: Ezt úgy hívják, kisfiam, hogy 

szexuális aktus. 

Jó – mondja Petike, és visszaszalad a többiekhez. Ám kis idő után újra beszalad, és így szól: 

– Nagyi! Te engem félrevezettél! Azt úgy hívják, hogy emeletes ágy. Ja, és a Pistike anyukája 

üzeni, hogy beszélni akar veled… 

 

VÉDELEM 

A bírósági tárgyaláson a vádlott egy baseball ütővel jelenik meg. 

– Mit akar ezzel – kérdezi a bíró. 

– Kérem, az idézésben az áll, hogy a védelemről mindenkinek magának kell gondoskodnia… 

TITOK 

– Fiam, hogy is hívják azt a németet, aki mindig eldugja a dolgaimat? 

– Alzheimer, nagyapa, Alzheimer… 

Balogh Attila 
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A Záhonyi Vasutas kilencedik évfolyama 
Tartalomjegyzék 

1. szám 2019. 07. 22. 

Családok és barátok csapatban – A kezdet sosem egyszerű, az első alkalom mindig 
izgalmas. Igaz, a sokadik is akár, de akkor már tudjuk, hogy miért izgulunk. A záhonyi 
Terület Képviselet ismét újdonságba fogott, és múlt szombaton megrendeztük az első 
Családi napunkat. Első alkalom lévén, volt izgi az elmúlt napokban, de a siker mutatja, hogy.. 

Tizedszer is Port-nap – A múlt hét csütörtökén ismét összejöttek a Záhony-Port Zrt. dolgozói, 
hogy tizenkettedszer is együtt ünnepeljenek. Szakszervezetünk tuzséri faházában sorra vették a róluk 
szóló eseményeket, jó dolgokat és a gondokat egyaránt. A rendezvényen Gubik László, a Port 
vezérigazgatója átadta a cég elismerését mindazoknak, akik munkáját kimagaslónak… 

2. szám 07. 29. 

Kivételek – Már hetek, sőt hónapok óta a bér játssza a fő szerepet a vasutasok életében, és 

egyelőre úgy tűnik, továbbra is így lesz. Két hét múltán nagyjából mindenki tisztában van 
azzal, amit kapott, osztottak-szoroztak, néhányan talán már el is költötték előre. Ám vannak, 
akiknek nincs mit sem szorozni, sem osztani, mert nem kaptak semmit. A kimaradtak egy… 

3. szám 08. 05. 

Családi vasutasnap – Eperjeske Forgalmi Csomópont vezetője, Miskolczi Gábor Családi 
Vasutasnapra invitálta munkatársait augusztus első szombatjára, a fényeslitkei Tájházba. A 
rendezvény kilenc órakor kezdődött a focipályán, ahol négy csapat körmérkőzéseken döntötte el, 
hogy ki a legjobb. A csapatokból kettő Eperjeske Rendező állomás munkavállalóiból, egy… 

Kop-kop – Előfordul néha, hogy érezzük, sőt, ott bent valahol tudjuk is, be fog következni. 
De csak a jövőben, legalábbis úgy gondoljuk, úgy szeretnénk. Vagy úgy sem. Aztán valaki 
eldönti, és arra ébredünk, hogy megtörtént. Idő előtt, mert mindig idő előtt történik, bár azt 
mondják, pont akkor kellett annak megtörténnie. Vannak, persze, mindig „ráutaló jelek… 

4. szám 08. 12. 

Bérmegállapodás a Záhony-Port Zrt.-nél – Ma egy hete sikerült a Záhony-Port Zrt.-vel is 
megállapodni a 2019. évre vonatkozó további bérintézkedésről. Azért írom, hogy sikerült, mert 
Vasutasnap tájékán még korántsem lehettünk ebben biztosak. A tulajdonos első körben úgy ítélte 

meg, a vállalat teljesítménye ezt nem teszi lehetővé. Szó, ami szó, valóban… 

Nyugdíjas búcsúztató a Kocsijavítóban – A Fényeslitkei Kocsijavító kollektívája az elmúlt 
héten búcsúzott el Bálint Mihálytól, aki munkaviszonyából 39 évet a javítóban töltött. 
Szakszervezeti tagságát 1977-től tartjuk nyilván, mely idő alatt több cikluson keresztül… 

7:1 – „Hétszer mérj, míg egyszer vágsz!” – tartja a mondás, és ki vonná kétségbe, hogy egy 
szabónak, asztalosnak, netán lakatosnak igen meg kell gondolni, mennyit vág le valamiből. 
Különben az a bugyuta mondás lép érvénybe, miszerint „már hétszer vágtam belőle, mégis 
rövid”. De hasonló a helyzet akkor is, ha beszélünk, véleményt mondunk valakiről vagy… 
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5. szám 08. 21. 

Lezárult – Az elmúlt héten ismét lezárult egy jelölési határidő. Mint ahogyan arról már 
korábban hírt adtunk, a Területi Képviselet Záhony tisztújító értekezletére szeptember 13-án 
került sor. A Jelölést Előkészítő Bizottság felhívásban tette közzé, hogy mely tisztségekre, 
illetve milyen határidővel lehet jelöltet állítani. A határidő augusztus 15-e volt, és… 

Huszonegy – Vannak számaink, bár nem mindig vesszük komolyan azokat. De azt biztosan, 
hogy mennyi fizetést szeretnénk, mikor lett volna jó kelni ezen a hétfő, bocsánat, szerda 
reggelen. Egykor a hatost választottam szerencseszámomnak, mert már mindenkinek volt 
körülöttem. Hát, mit mondjak, nem sok sikert hozott, mert még a suliban is távol álltam… 

6. szám 08. 26 

Fakupánk hagyománya – Formálódik a TEB-es foci derbi története, de az bizonyos, hogy 
simán az ötven környékén járunk. Igaz, ami igaz, a kollégák életkora is hasonló, de hál’ 
Istennek eljött Püspökladányba sok fiatal. Ők a tapasztaltabbakkal együtt garanciái voltak 
annak, hogy idén is érdekes és izgalmas meccseket lássunk a Gellér László… 

A VSZ újonnan felálló Elnökségének tagságára, illetve Záhony Területi Képviselet 
vezető helyettesi tisztségére indulók bemutatkozó önéletrajzai. 

7. szám 09. 02. 

Összetartva – Augusztus utolsó hetének elején tartotta a záhonyi Terület szokásos évi 
oktatását és összetartását a berekfürdői VSZ üdülőben. Kint hőhullám, bent parázs viták 
jellemezték a találkozót, és ismét megbizonyosodhattunk arról, csak mindent megvitatva, 
átbeszélve lehetünk úrrá a problémákon: minden véleményt és célt egyeztetni kell a jövő... 

A Záhony Területi Képviselet vezetőjének tisztségéért induló Juhász Tiborné 
bemutatkozása. 

8. szám 09. 09. 

Vontatási Kupa negyvenötödször – Vénasszonyok nyara, szeptemberi délelőtt, záhonyi 

vasútállomás: itt vártuk hetedikén az északkeleti régió négy gépészeti területéről érkező 
csapatokat. A reggel kissé borongósan indult, de a hónapok óta gondosan tervezett… 

Fszk Küldöttértekezlet – A Forgalmi Szakmai Képviselet szeptember ötödikén tartotta 
beszámoló- és tisztújító Küldöttértekezletét, melyen 38 küldött és a VSZ meghívott vezetése 
vett részt. Az ülést Szabó Gyula FSZK vezető nyitotta meg, majd a napirend elfogadása és a 
határozatképesség megállapítása után megtartotta… 

Kis madártan – A kibic egy madár, lehet szép is, meg kevésbé, ízlés dolga. De az biztos, 
hogy nagy zajt tud csapni, mintha mindenbe bele akarna szólni. Németül Kiebitz, talán ebből 
lett a magyar neve, talán nem, és szokás bíbicnek is nevezni. A lényeg, hogy ő az a… 

9. szám 09. 16. 

Tisztújítás Záhonyban – Beszámoló- és választó Küldöttértekezletre kaptak meghívót a 
záhonyi Területi Képviselet küldöttei, és szeptember tizenharmadikán össze is gyűltek. 
Beszámolási kötelezettsége ezúttal Juhász Tibornénak volt, választásai lehetősége pedig 
annak a harminc küldöttnek, akik végigcsinálták az elmúlt négy évet Juhásznéval… 
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10. szám 09. 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… 

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… 

Természetkedvelők figyelem – A Vasutasok Szakszervezete Debrecen Területi Képviselet 
által üzemeltetett üdülője a dombrádi Horgásztanya várja pihenni, kikapcsolódni vágyó… 

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… 

11. szám 09. 30. 

GIB titkár Záhonyban – Az elmúlt hét keddjén térségünkbe látogatott az újonnan megválasztott 
Gépészeti Intéző Bizottság titkára, Kövesdi Tamás, akit elkísért Fridrich Imre, a VSZ MÁV-START 
ügyvivője. A látogatás célja, hogy megismerjék területünk gépész lapszervezeteinek munkahelyeit, 
tájékozódjanak tagjaink problémáiról, illetve tájékoztassanak az aktualitásokról… 

Nevek a falon – Középiskolásként nagyokat beszélgettünk egyik ismerősömmel a vasútról. 
Záhonyban, a „vasutasban” tanult, és minduntalan kijavított, amikor MÁV-ot mondtam vasút 
helyett: Ő már alighanem az iskolában vasutas lett, és a gondolkodásmódja is kezdett 
vasutassá válni. Akkoriban nem tulajdonítottam nagy jelentőséget a dolognak, de az utóbbi… 

12. szám 10 07. 

Elnökségi hírek – A Vasutasok Szakszervezetének új Elnöksége szeptember 30-án tartotta 

alakuló, kihelyezett ülését Zamárdiban, a VSZ üdülőjében. Szakszervezetünk Kongresszusa 
2019. május 17-én módosította Alapszabályát, melynek megfelelően az Elnökség feladatává 
tette a VSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának átdolgozását. Így az első napirendi… 

Kinek a véleménye – Legutóbb a szeptemberi tisztújító Küldöttértekezletünkön 
fogalmazódott meg, hogy szakszervezetünk új Elnökségének záhonyi tagja, Nagy Attila 
rendszeresen tájékoztasson munkájáról. Nincs könnyű dolga, de új rovatunk, az Elnökségi 
hírek mutatja, igyekszik eleget tenni ígéretének. Mi tagadás, nehézség volt az is, hogy az… 

Csapatépítés a Tengelyátszerelőben – A Tengelyátszerelési Főnökség munkavállalói és vezetője 
egyaránt várták már azt a napot, amikor az idén kinevezett vezetővel nemcsak munkahelyen, 
munkáról tudnak beszélgetni. A kötetlen, jó hangulatú összejövetel péntek délután valósulhatott 
meg, az otthont pedig a győröcskei Faluház biztosította. Még a Szereldében javában ment a… 
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13. szám 10. 14. 

Tisztségviselőinkre emlékeztünk – Október 12.-én, szombaton újra találkozott egy kis 
létszámú társaság. Ennek a társaságnak 2005 óta van egy olyan napja, amely arról szól, 
hogy megemlékezzenek azokról a Vasutasok Szakszervezetének záhonyi területén dolgozó 
elhunyt tisztségviselőiről, akik sajnos már nincsenek közöttünk. Ezen a gyönyörű szép… 

Csendesedő ősz – Elmúlóban a nyár tüze, és a hölgyek egyre többet takarnak bájaikból. 
Visszavonhatatlanul vége a pajzán heteknek, amikor csak közelről volt különbség a nap és a 
szépasszonyok forrósága között. De a kiadósabbá vált öltözködésnek vannak előnyei, 
hiszen a terebélyesebb ruhadarabok nem csak melegítenek, de takarnak is. Többek között… 

14. szám 10. 21. 

Hátra arc? – Már megszoktuk, hogy a „megdöbbentő”, vagy hasonló jelzővel kezdődik egy 

híradás. És természetesen rég leszoktunk arról, hogy rávetődjünk az így kezdődő 
újságoldalra, vagy online írásra. De azért előfordul, hogy helytálló a megdöbbentő kifejezés, 
mint például a Vasútegészségyügyi Nonprofit Kft. legutóbbi húzása okán. A vezetésnek az… 

15. szám 10. 28. 

Csapattúrán a Zemlénben – A Zemplénbe hívta túrázni csapatát Juhász Tiborné, 

szakszervezetünk záhonyi területének vezetője. Az invitálást sokan elfogadták, és 
többségünk nem igen tudta, mire vállalkozik, amikor az autóbusz elindult Záhonyból. 
Juhászné köszöntötte a mozgásra vágyókat, majd átadta a szót – no és a „parancsnoki… 

16. szám 11. 04 

Piros és fekete – A vasutasok számára nagy jelentőséggel bírnak a színek, elég, ha a vörös 

jelentésére és jelentőségére gondolunk. Ám fontos lehet a piros is, főképp a feketével 
szembeállítva, hiszen nem mindegy, hogy piros kabátot vesz fel egy kolléganő, vagy feketét. 
De karácsony környékén nagyon nem mindegy az sem, hogy piros a betű a naptárban... 

17. szám 11. 11. 

Mosolyogjunk – Bosszantó, ha nem tudjuk jól kifejezni gondolatainkat, érzelmeinket. 

Szemtől szembe azért nehéz a „jó beszéd”, mert nyomban és azonnal meg kell találnunk a 
megfelelő szavakat, ami különösen váratlan fordulat esetén nem könnyű. Ha 
beszélgetőpartnerünk távol van, még inkább macerás pontosan tudatni, amit szeretnénk… 

18. szám 11. 18. 

Elnökségi hírek – A Vasutasok Szakszervezete Elnöksége november 12.-én tartotta soros 
ülését az Ürömi úti székházban. Az ülést Horváth Csaba, szervezetpolitikai alelnök vezette, 
amelyen Meleg János elnök más fontos (minisztériumi) elfoglaltsága miatt sajnos nem… 

„Selyemvasúton” Kínától Záhonyig? – Kisvárdán, a 2016-os vasutasnapon tisztelte meg 
olvasóinkat és lapunkat egy interjúval Mosóczi László, az NFM közlekedéspolitikáért felelős 
helyettes államtitkáraként. Záhonnyal kapcsolatban elmondta, a mediterrán vasúti korridor… 
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19. szám 11. 25. 

Szezonzárás – Végérvényesen kimondhatjuk, hogy vége a nyárnak, sőt, ama bizonyos idősebb – 
vén – asszonyok nyarának is lőttek. Bezártuk hát Berekfürdőt is, és lassan mérleget vonunk a 
mögöttünk lévő szezonról. És most nem feltétlenül az anyagiakra gondolok, bár az is nagyon fontos. A 
mérlegek serpenyőjébe mindenképpen az emberi tényezőket tenném, mert az anyagi eredmény… 

Napunkról – Tele van a naptár világnapokkal, némelyik csak nekünk fontos, néhány 
senkinek, de van jó pár közöttük, amelyik sok embernek fontos lehet. Szokás jeles napoknak 
is nevezni, bár talán inkább kedvesek, netán szomorúak vagy éppen érdekesek. Van egy 
világnap, mely számunkra érdekes lehet, és hogy jobban értsük miért, előbb nézzünk körül… 

20. szám 12. 02 

Pillangók napjára – A múlt hétfőn Dél-Amerikával kezdtem, ma pedig Közép-Amerikába 
invitálom olvasóinkat. Egész pontosan a Karib-tengeren található Hispaniola szigetére, 
annak is a keleti részébe: itt találhatjuk a Dominikai Köztársaságot, ahová szintén ritkán 
megyünk. Talán nem is baj, mert rossz dolgok is történnek arra felé, ám a rossz néha… 

21. szám 12. 09. 

Amikor a tanulás és a munka kéz a kézben jár – Interjú Szabó Bélával, a záhonyi forgalmi 
képzés mentorával. 

Megemlékezés, beszámoló, kitüntetés – December ötödikén tartotta a TEB Szakmai 
Képviselet beszámoló küldöttértekezletét a VSZ budapesti központjában. A májusi tisztújítás 
óta sok minden történt, és valóban volt miről beszámolnia Bodnár Józsefnek, a Szakmai… 

22. szám 12. 16. 

Lesz, nem lesz? – Már a történet kezdetén a ködös homályba veszett, vajon kapunk-e valamit 
karácsonyra. Úgy indult, hogy nem, aztán, hogy talán mégis, de nem biztos. A találgatások és 
remények a végtelen felé közelítettek, és vasutas nem volt, aki elhitte volna, hogy a végtelenben 
bármi is találkozhat „pulykapénz” ügyben.  Egészen annyira, hogy a VSZ is kiadott egy… 

Évzáró és nyugdíjas búcsúztató a Kocsijavítóban – Fényeslitke Kocsijavítóban már 
hagyományszámba megy, hogy évzáró találkozót tartunk. December tizedikén az „A” 
műszak, tizennegyedikén pedig a MÁV Vagon Kft. munkatársai köszöntek el az óévtől, és… 

Elnökségi hírek – A Vasutasok Szakszervezete Elnöksége 2019 december 11.-én tartotta 
soros ülését a VSZ székházában. Horváth Csaba alelnök a napirendi pontok elfogadása után 
elsőként az Egységes Szolidaritási és Szolgáltatási Alap (ESZSZA) Szabályzat módosítás… 

Álom az álomban – Nem mai darab, de jó kiállású, az újabbak között is formás, és mindig 
kellemes színekben pompázik. Gazdája – bár ritkán köti az orrára – többnyire elégedett vele, 
hiszen tökéletesen megfelel a céljainak: Viszonylag könnyen kezelhető, és még mindig elég 
gyors ahhoz, amiben gyorsnak kell lennie. Nincs mitől tartania, mert még a farkincás… 

23. szám 12. 23. 

Évet zártunk Záhonyban – December tizenhatodikán tartotta a záhonyi Területi Képviselet 
évzáró értekezletét. Fél tizenegykor Juhász Tiborné, képviseletünk vezetője köszöntötte a 
résztvevőket, majd a kötelező formaságok után egy hagyomány folytatódott: Juhászné és… 

mailto:zhtk@vsz.hu


Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 

vasúti tel: 03/33-49, 03/33-48, mobil: 30-386-6083, 20-286-1440, 

E-mail: zhtk@vsz.hu 

 
9 

24. szám 2020. 01. 06. 

Köszöntő helyett – Az új évi köszöntéseken és az elmúlt év lezárásán is túl vagyunk talán, de a 
Záhonyi Vasutas olvasóival az idén még nem találkoztunk. Ezért most ragadom meg az alkalmat, 
hogy néhány gondolatot megosszak veletek az elmúlt évről. És talán az ideiről is, így, az elején még 
szabad a gazda. Az elmúlt év érdekes volt, tele fordulatokkal, mint ahogyan azt előre sejtettük… 

Bizakodva Záhony jövőjéről – A záhonyi vasutas nagyon jól tudja, hogy a térség jelene és 
jövője elsősorban a kelet-nyugati vasúti áruforgalomtól függ. Ez így volt a hatvan évvel 
ezelőtti kezdetektől a nyolcvanas évekbeli fénykorig, és az utána következő, zuhanásokkal 
és emelkedésekkel tarkított időkben egyaránt. A záhonyi vasút, és részben a magyar vasút... 

25. szám 01. 13. 

Új év – Szilveszter után az emberek többsége reménykedik abban, hogy az új év talán jobb 
lesz az előzőeknél, vagy talán nem lesz rosszabb. Van egy réteg, akik abban bíznak, hogy 
valamit talán újrakezdhetnek, vagy jobban csinálhatnak, mint a múltban. Nos, úgy néz ki… 

Egy mondatban – Mert ugyan ki olvasna végig harminc mondatot, néha egyet is elég, ami 
hamarosan kiderül, feltéve, hogy sikerül legalább ezt az egyet megrágni így év elején, 
miután elfeledtük még azt is, amit fogadni akartunk idénre, ám azt biztosan, amit 
megfogadtunk, tehát ideje már munkához látni, mert volna mihez lent is, meg fent is, ám… 

26. szám 01. 20. 

Izgalmas január – Már lassan feledésbe merül az elmúlt év, a szilveszteri fogadalmakat is kezdjük 
távolabbról, netán reálisabban szemlélni. Esetleg még arra is rájöhetünk, hogy túlvállaltuk magunkat. 
De már ezen sem sokáig elmélkedhetünk, mert január valódi izgalmakat tartogat számunkra. Az... 

Már a kertek alatt? – Azt mondják, nem fog akkorát durranni, mint 2008-ban. Meg azt is 
mondják, hogy nem tudni, mikor, kit és hogyan, mint Toldi malomköve. Szóval inkább még 
csak jóslatok vannak, de azt nagyon komolyan mondják, tehát mégis csak lesz valami… 

27. szám 01. 27. 

Izgi – Múlt heti számunkban Juhász Tiborné izgalmas januárról írt, és mi tagadás, még 

mindig nagyon igaz a meglátása. Hiszen egyelőre az idei vasutas bér valahol a felhők felett, 
talán, ha a közepén járunk az időszakos vizsgáknak, és sajnos átrakni, szállítani való áru 
sincs több Záhony környékén. Vagyis nehéz olyat mondani, hogy alakulnak a dolgok… 

28. szám 02. 03. 

Összefogás – Iskolapéldaként is szolgálhatna a záhonyiak összefogása egy beteg gyerek, TIBCSI 
gyógyulásáért. A „Ziccer”, a Záhonyi Ifjúságért Alapítvány január végén indított gyűjtést Szabó Tibike, 
tíz éves záhonyi kisfiú külföldi gyógykezelésére. Az adománygyűjtés híre futótűzként terjedt, amihez… 

Fokozódó izgalom – Január utolsó hete sem volt nagyon különb az előzőtől, hiszen semmi 
nem történt. Vagy, ha igen, akkor nem tudhattunk róla. Voltak kósza hírek, szállingóztak 
hírfoszlányok, de mihamar el is olvadtak, mint az a kicsiny hó, amely beterítette Záhonyt pár 
órára. És, mire felocsúdtunk, eljött a várva várt hétvége, no, meg a február. Utóbbi jó jel… 
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29. szám 02 10. 

Merre tovább? – Február második hetében robbant a bomba, mely szerint, ha jövő évtől a 
magyar állam nem támogatja a vasúti egyes kocsi forgalmat (szórt küldemény), akkor a Rail 
Cargo Hungaria (RCH) felhagy ezzel a tevékenységgel. Jelenleg az RCH bonyolít… 

Eredmények, célok, hatékonyság – közösen – Interjú Bujdosó Jánossal, a debreceni 
Járműbiztonsági Igazgatóság vezetőjével. 

30. szám 02. 17. 

Cargo – Az elmúlt héten felgyorsulni látszottak az események a cargósok háza tájékán. A vezetők 
szinte naponta üléseztek a központban, csütörtökön rögtönzött VÉT-re is sor került, pénteken pedig 
már helyi szinten üléseztek a cargós érdekvédők. A kibővített Területi Cargo… 

Tárgyalni, vagy… – Február havának közepén járunk, és se hó, se tél, se tavasz. Utóbbit 
egyre inkább várjuk már, valószínűleg jobban, mint a Bálint napot vártuk, hiszen az kinek 
hogy, de a tavasz az mindenkinek jár. Csakúgy, mint a még mindig várt béremelés, 
reményeink szerint legalábbis mindenkinek, ám mindeddig nyoma sincs. Igaz, évek óta… 

31. szám 02. 24. 

Elnökségi hírek –  A Vasutasok Szakszervezetének Elnöksége február 19.-én tartotta soros 
ülését az Ürömi úti székházban. A napirend elfogadása után a VSZ Választási Szabályzat 
módosításának tervezete került terítékre, amely hosszas vitát eredményezett. A hátralévő 
napirendi pontok fontossága miatt Meleg János elnök javaslatára a módosítás vitája… 

Kivel, miről? – Ahogyan a tavasz bujkál előlünk, úgy rejtőzködik a vasutasok idei bére, 
cafetériája, egyszóval javadalmazása. Igaz, még tél van, de már mindenki unja, hogy ide-oda 
cikázik az időjárás, és inkább ridegséget érzünk a hírekben is, mint hogy jövőképet látnánk. 
Kétségtelen, ha nagyon akarjuk, lehet a rosszat ellensúlyozni jó dolgokkal, de valahogy… 

32. szám. 03. 02. 

Tavaszváró – Február utolsó hete is várakozással indult. Igaz, Tél tábornok szeles volt, de a 

keleti végeken óvatosan duhajkodott, talán azon gondolkodott, ideje volna már visszavonulni. 
A hírek, persze, jöttek-mentek, ahogy szoktak, de valódi hitelességgel csak azok bírtak, 
melyeket papírra, esetleg honlapra is vetettek. Ilyen… 

33. szám 03. 09. 

Tavasz van – Március harmadikán összeült a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs 
Fóruma (KVKF), melyen a tulajdonos képviseletében Fónagy János államtitkár, és Pafféri 
Zoltán, helyettes államtitkár vettek részt. Gyorsan kiderült annyira mégsem volt mire várni, 
mert a konkrét bérajánlat továbbra is a tavaszi esőfelhőkben létezett csupán. De … 

Nőnapról – Március nyolcadika táján megszaporodnak a nőket dicsérő, ajnározó, 
égbeemelő írások, beszédek, és általában tele van a média a nőkkel foglalkozó 
dicshimnuszokkal. Talán jobb lenne ilyentájt kevesebb, a hétköznapokon egy kicsivel több 
törődés. Ezért meg sem próbálkozok nagy ívű hegyi beszéddel, csak egy történettel… 
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34. szám 03. 16. 

Megtorpanva, de bizakodva – Míg az elmúlt héten a vasutasok ezreit a bértárgyalások tartották 
izgalomban, addig nekünk, záhonyi vasutasoknak a foglalkoztatást érintő problémáinkkal is 
foglalkoznunk kellett. Kedves Olvasóink bizonyára tudják, hogy az áruforgalom a bázishoz viszonyítva 
jelentősen visszaesett, ezért az Rail Cargo Hungaria Zrt. munkavállalói március elsejétől május… 

Füstfelhőben – Március tizenötödikére majd minden vasútvállalatnál megszületett a várva 
várt bérdöntés. A Záhony-Port-nál kell még egy kis türelem, de talán már ma délután ott is 
felszáll majd az a bizonyos füst. Mármint a fehér, hiszen az jelzi, hogy van végeredmény. 
Más kérdés, hogy kis túlzással ahány vasutas, annyi árnyalata látszott-látszik az… 

35. szám 03. 23. 

Mozgalmas hét után – Ma egy hete, március 16-án aláírtuk a Záhony-Port Zrt. bérmegállapodását 
is. A megállapodás megkötésénél kiemelten fontosnak tartottuk, hogy azon MMK-ra helyezzük a 
hangsúlyt, ahol tagjaink többségét foglalkoztatja a cég. A munkáltató ajánlatához képest sikerült 
még két munkakört is kiemelni, és azt is jó tudni, hogy a portosok… 

Vasút pandémia idején – Tudomásul kellett vennünk, hogy egy világjárvány – pandémia – 
részesévé váltunk. A híradások tartalma szinte minidig felülírja az előző hírt csakúgy, mint a 
járvány megfékezésére tett intézkedések. És bizony mi, vasutasok is kénytelenek vagyunk 
újra és újra átértékelni a tegnapot, vagy délben akár a mai reggelt is. Egyre gyorsabban.. 

36. szám 03. 30. 

Korlátozó pandémia – Fogyóban a kételkedők, mára mindenki tudomásul vette, hogy baj 
van. Ki-ki másképp, de a túlnyomó többségnek már nincsenek kétségei afelől, hogy 
intézkedésekre, első körben kormányzati intézkedésekre van szükség. Március 
huszonhetedikén, múlt pénteken kormányrendeletbe foglalva jelent meg az eddigi... 

Ugocsa non coronat – A latin mondás magyarul annyit tesz: Ugocsa nem koronáz! A 
történet háttere az, hogy a legkisebb magyar vármegye követe a királyválasztáson nem járult 
hozzá, hogy a jelöltet királlyá válasszák. Az, hogy ez a király Habsburg Ferdinánd, vagy 
Mária Terézia volt, a történészeknek most is örök vita tárgya. A legvalószínűbb az, hogy… 

37. szám 04. 06. 

Továbbra sincs megállás – Járványveszély ide, pandémia oda, a vasút – és az ország – 
korlátozásokkal ugyan, de továbbra is működik. És nagyon úgy néz ki, hogy többek között a 
vasútnak ezután is működnie kell, amíg akarjuk, hogy az ország is működjön. Márpedig 
akarjuk, a vasutasok legalábbis biztosan, természetesen kellő óvatossággal egymás és… 

Maradj otthon – Amióta tart ez a vírus mizéria, sokszor nem tudom, sírjak vagy nevessek. 
Azt már régóta tudom, hogy a magyar ember szeret játszani, de miért mindig a tűzzel és az 
életével? Mert miért is ne most mozdulna ki a hetven éves néni, aki évek óta a gondozójával 
vásároltatott be, íratott fel gyógyszert, fizettette be a csekkjeit? Fél kilenckor már toporog… 
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38. szám 04. 14. 

Költőnap – Maradj otthon! 1.02 Fura volt az elmúlt hét. Két éjszaka is szuperholdat 
láthattunk, ráadásul nagypénteken böjti szél fujt (tavaszi szél vizet áraszt, ezt játszotta az 
összes közmédia, egy nagy túróst, homokot hord), szombaton pedig a költészet napja és… 

Az út elején – Vannak dolgok, melyeket nagyon nehéz megfogni, értelmezni, sok minden 
csak a misztikum homályában létezik. Ilyenek például húsvét napjai, különösen Jézus 
feltámadása, ami legtöbbünknek egy misztérium: legyen akár hívő, akár ateista az ember… 

39. szám 04. 20. 

Menjünk tovább együtt – Az utóbbi hetek, és talán hónapok történései Madách Imre, Az ember 
tragédiája című művének híres idézetét juttatja eszembe: „Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!” 
E sorokat 1862-ben, a mű első kiadásának megjelenésekor olvashatták először, s talán még… 

Sorban – Maradj otthon! (1.03) Már egy újabb furcsa hetünk telt el úgy, hogy nemigen 
vagyunk tisztába azzal, kell ez nekünk, vagy csak sok hűhó semmiért? Pár napig az az 
érzésem volt, hogy ezt valamikor már átéltem. De mit? Aztán rájöttem: a sorban állást. 

Gyerekkoromban kenyérért, húsért, vagy menő, de megfizethető műszaki cuccért… 

Húsvéti gondolatok – Hajdanán, amikor még minden vasutas vasutas volt, a húsvétok is 
másképp teltek. Vagy lehet, hogy csak fiatalabbak voltunk? Mindenesetre jobban szokásban 
volt például a locsolódás, városiasabban locsolkodás, mondhatni egyfajta ünnepnapként a 

szolgálatok sűrűjében. Ki ne emlékezne szép lányokra (a hölgyek ifjú… 

40. szám 04. 27. 

Elnökségi hírek – A Vasutasok Szakszervezete Elnöksége 2020. április 22.-én tartotta 

soros ülését, amely rendhagyó módon videokonferencia keretében zajlott a Központ, illetve a 
Területi Képviseletek között. A napirend elfogadása után elsőként a 2020. évi Dicsérő 
Oklevél kitüntetés pályázati szempontjairól határozott az Elnökség, majd a Kitüntetési… 

Orgona – Maradj otthon! Virágzik az orgona, ami már vitathatatlanul azt jelenti, hogy 
igazából közeledik a nyár. Valójában nekem az orgonáról mindig a ballagás jut az eszembe, 
hiszen az iskolák díszítésének nagy részét az innen-onnan beszerzett orgona adta. De… 

Tízezer ápoló? – Társadalmunk semmiképp sem vidám helyzetében jóleső látni, hallani, 
hogy egyre többen ismerik fel, kik az igazán fontosak az életükben. Kedves gesztusokkal 
próbálják az emberek kifejezni köszönetüket, sőt, már hálájukat azok is, akik még nem 
szorultak személyes segítségre. Mert látják, hogy a szomszédban, vagy akár egy távoli… 

41. szám 05. 04. 

Virtuális anyák napja – Maradj otthon (1.0 sokadik) Amióta az eszemet tudom, május első 

vasárnapja sok pénzt hozott a virágárusoknak (főleg, ha az a ballagásokkal is egybeesett). 
Nos, 2020-ban ez nem igazán jött össze, köszönhetően a koronavírusnak. Nagyon sok 
Nagyi, Dédi hiába sütött-főzött, hiába várta a gyerekeket, unokákat, dédunokákat. Hiába... 

Digimajális – Sokan szeretik a változatlanságot, állandóságot, hiszen az kiszámíthatóságot 
jelent, talán még biztonságot is áraszt. Mások inkább osztják a latin szállóigét, miszerint a 
változatosság gyönyörködtet, és mit tagadnánk, van benne valami. Ám az is igaz, hogy… 
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42. szám 05. 11. 

A kerítés két oldala – Írtunk mi már a Záhonyi Vasutasban a hulló falevelekről is, és most eljött az 
ideje a fű növekedéséről is beszámolni. Tavasszal, jó időben, kis esőben nem csodálkozhatunk, ha 
kizöldell a természet, burjánzik szinte minden, no, már ha hagyják. És hát van, ahol hagyják nőni… 

Kinek a győzelme – Harcban állunk, most épp az egészségünkért, ráadásul megeshet, csak 
illúzió, amit fénynek látunk az alagút végén. Ám töretlen a bizalmunk önmagunkban és 
remélhetőleg egymásban is, hogy előbb-utóbb győzni fogunk! Igaz, a győzelemnek nem… 

43. szám 05. 18. 

Kongresszus a fotelból? – Kellemes dolog a fotelben ülve várni ama bizonyos sült 
galambot, netán az ingyen virslit sörrel, nem beszélve az örök életről. De az is tény, csak 
keveseknek adatik meg az élmény, hogy a semmittevés galambsültet, bécsi virslit, finoman 
habzó sört teremjen. A többségnek muszáj tenni érte, másképpen kezdeményezni kell… 

Maradj otthon! – (vagy már nem kell?) Talán már vége ennek a felfordulásnak és 
valamelyest visszazökkenhetünk a hétköznapok valóságába. Vagy mégsem, hiszen a május 
egy igazán mozgalmas hónap. Ballagás, anyák napja, érettségi és egyéb más finomságok. 
Van egy nap, amiről a „hétköznapi” emberek (kb 99,999%) nem is tudnak, pedig a mai… 

44. szám 05. 25. 

Pünkösdi gondolatok – Május harmincegyedikén, e hét vasárnapján lesz pünkösd ün-

nepének első napja. Ezt az időszakot hívják pünkösd havának, de a szövetségek, vagy 
szövetségeink hónapjának is. Mert ugyan a szövetségek nem feltétlenül a virágillatú… 

45. szám 06. 02. 

Csiki-csuki koncepció – Kormányokon, sőt, rendszereken, történelmi korszakokon átívelő 
probléma a magyar vasút helyzete. Komoly fejlesztések és vonalbezárások követték 
egymást, gyakran párhuzamosan ment a visszafejlesztés a korszerűsítéssel. Jelenleg is 
zajlanak felújítások, de lassan évszázados hagyomány szerint ismét felröppentek rossz… 

Válaszokat akarunk – Ezzel fejeződött be az előző írás, az enyém pedig ezzel kezdődik. Mert 
valóban nem tudjuk, mi lesz az utasainkkal, mi lesz a dolgozóinkkal, és egyáltalán kivel egyeztettek, 
miről és mikor. Hogy a Vasutasok Szakszervezetével nem, az biztos, de gyanítom, hogy a többi… 

46-47. szám 06. 15. 

Az évtized kihívása – A 2020-as éveknek még az elején tartunk, ennek ellenére a 
forgalomcsökkenés másodszor köszönt be hozzánk. Pedig a járványhelyzet idején több helyről is azt 
hallottuk, hogy az áruszállítás nem áll meg, most így, a vége felé mégis ez történik? Sajnos igen… 

Biznisz vagy közszolgálat – A köz szolgálata sokféle tevékenységet jelenthet, például azt, 
ha valaki önzetlenül tesz valamit a közösségért. Gyakoribbak, és mindannyian ismerjük a 
közszolgálati, leginkább állami és önkormányzati szerveket, vagy a fegyveres testületeket... 

A nagy durranás – Május huszonegyedike fontos dátum, legyen az születésnap, házassági 
évforduló, vagy a Konstantinok névnapja: latinul Constantinus, ami a constans szóból ered, 
jelentése szilárd, állhatatos. Valamiért mi is állhatatosak vagyunk már majd kilenc éve… 
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48. szám 06. 22. 

Egy lépés előre – A múlt szerdán került sor a Portnál a közös üzemi tanácsi és szakszervezeti 
bizottsági ülésre. Gubik László vezérigazgató tájékoztatta a testületeket Záhony-Port jelenéről, s 
azokról a tervezett intézkedésekről, ami talán segíthet túlélni ezt a kritikus időszakot. Arról… 

Apák napi újhold és napforduló – Egy záhonyi vasutasnak mindig van min görcsölnie, így 
könnyen elfelejtkezhet olyan lehetőségekről, amelyekben van jó is. Ami a görcsölést illeti, 
újabban már egy-re kevésbé függ attól, hogy melyik vasútvállalatnál húzza, például a… 

49. szám 06. 29. 

Kirekesztve, ahol a madár se ját – A mellékvonalak körüli mizéria lassan már lecseng, pedig 
semmi előrelépés nem történt, de mintha belenyugodtunk volna a kialakult helyzetbe. Persze, 
biztosan nem azok az utasok, akik közvetlenül is érintettek, vagy éppen mindennapos tortúrának… 

Quo vadis? – A címbéli kérdés nagyon rég hangzott el, de most kicsit aktuális lett: június 
huszonkilencedike van, tehát Péter-Pál napja. Régebben ilyenkor volt szokás kezdeni az 
aratást, de manapság már sok minden másképp van – hál’ Istennek, bár ki tudja? De oly 
mindegy, hogy az aratókról feledkezünk meg, vagy Pálról és Péterről, a lényeg, hogy… 

50. szám 07. 06. 

Kacsingatós világ – A szegény ember sérelmet szenvedett módos szomszédjától, ám tudta, 
érezte, hogy igaza van, és a bíró elé vitte a dolgot. Az kitűzte a tárgyalást, és a szegény 
ember adott neki kosárba zárva egy nagytaréjú kakast, mert akkoriban a pereskedők… 

51. szám 07. 13. 

Lépegető selyemvasút – Sok-sok évszázad telt el azóta, hogy az ókori arab, kínai, görög, 

zsidó, örmény és indiai kalmárok kitartóan bejárták ungot-berket, pontosabban Ázsiát és 
Afrikát, miközben jókora ösvényeket tapostak ki karavánjaikkal. Az ösvények sok helyen 
összeértek, és amikor jól ment a bolt, Kínától Dél-Európáig el lehetett bóklászni, ez volt a… 

52. szám 07. 20. 

Lebegünk a jövő felé – Egymást érik a „jobbnál jobb” hírek mostanában, melyek a záhonyi 
vasutasok számára is jól hangzanak, de a bizonytalanság mégsem csökken. Másképpen, még mindig 
nem tudni, egy eltévedt mozdony fényét látjuk az alagút sötétjében, vagy Záhony jövőjét. Előre 
nézünk, mint mindig, mert úgy szoktunk, de hiába van a szemünk a pályán, nehéz optimistának… 

Csakis összefogva – Ahhoz, hogy életünkben elérjük, amire vágyunk, előrejussunk 
számunkra fontos dolgokban, időnként, sőt, gyakran kezdeményeznünk kell. Az érdekeink 
védelmében talán még inkább szükség van arra, hogy „kinyissuk” a szánkat, mert ugye, 
néma gyereknek senki nem érti a szavát, nem beszélve az óhajáról. Ha így van a… 
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