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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 45. szám 2017. április 24. 

Újra együtt 
Itt van újra, nem szűnt meg, és rég volt ennyire aktuális, csupán kivárta a sorát. Az idő 
múlása, a naptár és szándék nem mindig találkozik, de jól tudja az is, akinek tetszik, és az 
is, aki inkább a kertbe, vagy kirándulni szalad, hogy néha meg kell mutatkoznunk. Kicsit 
olyan, mint a munka, nem mindig szeretjük, de tudjuk, egyik lehetőség, hogy ne tűnjünk el, 
hogy ne csak egyesével létezzünk, hanem együtt is. Ezért már vagy százhuszonhét éve, 
hogy újra és újra összejönnek többek között a vasutasok is. Már aki szakít rá időt, hiszen a 
május elseje majálisként jön sokaknál szóba (ha nem a kert felé szalad reggel), tehát 
amolyan laza, kellemes szórakozásra vágyik a vasutas nép. 

Össze is köthetnénk a kellemest a figyelemfelhívó 
megemlékezéssel, önmagunk megmutatását a jókedvű 
találkozással. Például a városligeti Emlékkőnél, utána 

meg az egyébként szokásos napozóréti folytatással. Igaz, mostanában semmi 
nem utal arra, hogy napozni is lehet majd, de az illetékes biztosan tudja, hogy 
jó a szándék, és nem üres mosolygás a jó kedv. No meg annak kifejezése, 
hogy sokan vagyunk, és erősek is, még hanem is fitogtatjuk minden nap, és 
kerüljük a rossz ízű magamutogatást. 

De újra és újra felbukkannak olyan hírek, amelyek a megjelenésre kell, hogy 
ösztönözzenek, hiszen ha nem fejezzük ki véleményünket, akkor nem is 
vagyunk. De ha mégsem hallgatunk, sok mindent elérhetünk anélkül, hogy a 
régi, száz év előtti kemény május elsejéket idéznénk meg, amikor szó szerint is 
harcolni kellett a munkásságnak jogaiért. Manapság inkább ünnepelve érdemes megmutatkoznunk, mert valóban 
a munkások ünnepe május elseje, mindenkit beleértve, aki így, vagy úgy, de alkalmazottként dolgozik. 
Munkásünnep, és nem a munka ünnepe! 

Küzdhetünk jogainkért szavakkal is, mint az elmúlt hónapokban számtalanszor, például a bérmegállapodás 
folyamatában. Utóbbi még a fanyalgók szerint is komoly eredmény volt, bár ők csak önmagukat szeretik 
elismerni. Ami akkor sem vezet sehová, ha tudjuk, vannak hibái, és van mire gyürkőznünk még a jövőben is. De 
elindult valami, amin lehet és kell is javítani, ha mindannyian akarjuk, és nem csak álarcok mögött, sikerülni is fog! 

Van példa máris erre, hiszen szakszervezetünk fő kezdeményezője volt annak is, hogy a MÁV-START-nál 
pontosítsanak, igazítsanak a béremelés megvalósításának módján. Tőlünk, záhonyi vasutasoktól is érkezett 
jelzés, mint arról lapunk is beszámolt (ZV VI. évfolyam, 42. szám). Mégpedig a márciusi titkári értekezletünkön 
került napirendre, hogy náluk nem egyértelmű, kiknek jár a plusz négy százalék. Most már igen, mert a módosítás 
értelmében a Startnál minden, a 10, 11, és a 12-es kategóriában jár visszamenőleg 14 százalékos béremelés. 
Mondhatnánk, egy hiba kilőve, jöhet a következő, de ahhoz is kell az együttes megnyilvánulás. 

Mert nem igaz, hogy valami nem érinti például a vasutast, 
ami másoknak nagyon aggasztó hír. Miszerint például 
újra babrálják a munka törvényét, azt mondják, most a 
multimarketek helyett a multigyárak kedvére. Bárhogy is 
van, az látszik, hogy nem a munkások öröméért nyúlnak 
a paragrafusokhoz, amiről nem tudni, ha egyszer elindult, 
hol áll meg. Tehát még ezért is ott volna a helye a 
vasutasnak is, ahol a többi munkás ünnepel. 

Erre ad lehetőséget a jövő hétfő, ünnepelve, jókedvűen, 
de célratörően és következetesen. Jelenjünk meg ismét, 
legyünk sokan, és ünnepeljünk együtt! – kivételesen egy 
évben egyszer önmagunkat. 

Dolhai József 
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Kápolna és máriapócsi gyöngyikon a vasutasoknak 

A Keresztény Vasutasok Egyesülete (KVE) – amelynek tagjai 
között záhonyi vasutasok is vannak – 2017. április 11-én tartotta 
ez évi rendes Közgyűlését a Budapesti Igazgatóság épületében. 
A beszámoló és a 2017. évi költségvetés elfogadásán túl a 
Közgyűlés határozatokat is hozott. 

Elsőként Dr. Márkus Szilvia elnök tájékoztatójából értesülhettek a 
küldöttek, hogy a „vasutas kápolna” építése ügyében további 
előrelépések történtek. A Vasúttörténeti Park által használt 
területen (Tatai út 95.) a tulajdonviszonyok rendeződtek: A terület 
kizárólagos tulajdonosa a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

lett, vagyonkezelője a MÁV Zrt., használója pedig a Vasúttörténeti Park. Az Egyesület elnöke 
mind a három szervezettől megkérte az előzetes engedélyt az építkezéshez, és mindhárom 
szervezet, illetve a zuglói főépítész is támogatóan áll az ügyhöz. 

A Keresztény Vasutasok Egyesületének Közgyűlése döntött arról, hogy saját költségvetése 
terhére elkészítteti a kápolna engedélyezési tervét. Tervezőnek Nagy László építészt kértük 
fel, aki Keresztfalvi László korábban készített látványtervei felhasználásával fogja elkészíteni 
a terveket. Az építész, aki a 2016 májusában felszentelt veresegyházi Szentlélek templomot 
is tervezte, felajánlotta, hogy ingyen –adományként – elkészíti a kápolna kiviteli tervét is. 

Dr. Márkus Szilvia felkérte Hainer Katalint, az egyesület könyvelőjét (aki egyébként a VSZ 
pénzügyi munkatársa is), hogy fűzze meg a máriapócsi kegykép másolatát gyöngyökből. Ő a 
gyöngyikon elkészítését örömmel vállalta, és reményei szerint 2020-ra meg tudja fűzni a 
közel 80.000 gyöngyből álló ikont, melyet majd az épülő vasutas kápolnában szeretnénk 
elhelyezni. A gyöngyikon anyagköltsége 80.000 Ft, amelyet adományokból szeretnénk 
összegyűjteni. Szeretettel kérjük Önöket, hogy támogassák a mű megvalósítását, az e célra 

szánt adományaikat a Keresztény Vasutasok 
Egyesülete UniCredit Banknál vezetett 
bankszámlára utalhatják. 

Az utalás során kitöltendő fontos adatok: 

Számlatulajdonos neve: Keresztény Vasutasok 
Egyesülete 

Számlaszám: 10918001-00000089-38240004 

Közlemény: Gyöngyikon 

Amennyiben a gyöngyikon 80.000 Ft-os 
anyagköltségénél több adomány érkezik, azt az 
ikon készítőjének, Hainer Katalinnak adjuk át, 
megfizethetetlen értékű munkájáért. 

Keresztény Vasutasok Egyesülete 
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Helyi hírek röviden 

TK hírek 

A Területi Horgászversenyünket 2017. június 17-én, szombaton rendezzük a 
tiszabezdédi Kerek Holt-Tiszán. A verseny feltételei a korábbi évekhez hasonlóak, a 
mellékelt plakátról tájékozódhatnak az érdeklődők, és megtalálható a nevezési lap is. 

Rail Cargo Hungaria Zrt. 

Még most sem került pont az állomási operatív koordinátorok munkaidejének 
kezdetére és végére, ezért újabb egyeztetést kezdeményeztünk a munkáltatónál. 
Kezdeményeztük továbbá a kilépő kocsivizsgálók és áruátadó-átvevők munkaidő 
kezdetének és végének az újragondolását, valamint a Helyi Függelék teljes 
átvizsgálását. 

GRF SZB alapszervezet 

Csütörtökön küldöttértekezletet tartottak az alapszervezetnél, mert Dajka Sándor 
alapszervezeti titkár betegségére hivatkozva lemondott tisztségéről. Ez úton is 
szeretnénk Sanyi munkáját megköszönni, és nyugdíjas éveire jó egészséget kívánni. 

A 18 fős küldöttértekezlet egyhangúlag Korbács Sándort választotta meg az 
alapszervezet titkárának. Gratulálunk tisztségéhez, munkájához erőt, egészséget és 
kitartást kívánunk! 
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HORGÁSZVERSENY 
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ZÁHONYI TERÜLETI KÉPVISELETE TERÜLETI 

HORGÁSZVERSENYT RENDEZ 2017. JÚNIUS 17-ÉN (SZOMBAT) 

HELYSZÍN: TISZABEZDÉD, KEREK HOLT-TISZA 

A HORGÁSZVERSENYRE 3 FŐS CSAPATOK NEVEZÉSÉT VÁRJUK, LEGKÉSŐBB JÚNIUS 12-ig. 

A NEVEZÉSI DÍJ, AMELY MAGÁBAN FOGLALJA A NAPIJEGY ÁRÁT ÉS A VERSENY ALATTI 

ELLÁTÁST (EBÉD, ÜDÍTŐ STB.) VSZ TAG ESETÉN 1.500.-FT/FŐ, NEM VSZ TAGOK RÉSZÉRE 

3.000.-FT/FŐ, CSALÁDTAGOK RÉSZÉRE 500.-FT/FŐ. 

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 

PROGRAM: 

6.00 ÓRAKOR  GYÜLEKEZŐ A HORGÁSZTÓ PARKOLÓJÁBAN 

6.00 – 6.30  HORGÁSZHELYEK ELFOGLALÁSA 

6.30 – 7.00  ETETÉS 

7.00 – 11.00  VERSENY 

11.00 – 11.30  MÉRLEGELÉS 

12.00 ÓRÁTÓL  EREDMÉNYHÍRDETÉS 

FONTOS: A VERSENY ALATT KIFOGOTT HAL TÉRÍTÉS ELLENÉBEN VIHETŐ HAZA! 

TOVÁBBI, BŐVEBB INFORMÁCÓ: 

  NAGY ATTILA TK VEZ. H.  TEL: 06-30-2786423 
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NEVEZÉSI LAP 
 

a Vasutasok Szakszervezete 

által rendezett területi és országos versenyekre. 

 

 

A képviselt szervezet neve: Területi Képviselet Záhony 

 

A sportág neve:  Területi Horgászverseny 

 

         
 

 

A csapatvezető mobil telefonszáma:  

 

SSZ. NÉV Utazási költségtérítési 

igény/ arcképes száma 

VSZ tagkártya 

száma 

1.     

2    

3    

4    

 

 

A résztvevők várható létszáma:  3 fő 

 

Tudomásul vesszük, hogy a résztvevők saját felelősségükre vesznek részt a 

rendezvényen. 

 

 

Kelt: Záhony, 2017. 

       

 

…………………………………….. 

Nevező szervezet vezetője 

      

 

PH. 
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HUMORSAROK 

KÓRHÁZBAN 

Két beteg beszélget a kórházban: 

– Hallottad, hogy buli van az intenzíven? 

– Milyen buli? 

– Eszméletlen… 

ÚJDONSÁG 

Képzeld, borotváló automatát szereltek fel a sarki áruházban! 

– Tényleg? És hogy működik? 

– Egyszerűen! Bedobsz egy dollárt, bedugod a fejed a lukba, és a gép megborotvál. 

– Zseniális! De nem probléma, hogy mindenkinek más méretű és formájú a feje? 

– Á, csak az első alkalommal. 

 

ÉRDEKLŐDÉS 

Megtudhatom uram, hogy mit írt a panaszkönyvbe? – érdeklődik a főpincér. 

– Egy szót sem. Csak beragasztottam a bécsi szeletet. 

Balogh Attila 
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