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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 08. szám 2016. július 25. 

Amikor elrepül a szakaszkulcs 
Vasutasnapon kirúgtak két vezető jegyvizsgálót, mert nem 
voltak hajlandók a Nyugatiból elindulni a szabályok szerint 
és szerintük túl hosszú vonattal. Erre beindult a riadólánc, 
és bojkottra szólította fel érdekvédőik egyik fele a 
jegyvizsgálókat. Mégpedig a 12 órán túli, akár 16 órás 
vezénylés bojkottálására, ami azt jelenti, hogy nem adják 
nevüket – aláírásukat – a törvény szerint kötelezőnél 
hosszabb (napi 8,4 órás) munkaidőhöz. Sőt, később arra 
kérték őket ugyanazok, hogy a kétszáz óra feletti rendkívüli 
munkavégzést is tagadják meg. A felhívás több helyen 
eredményes volt, a szakaszkulcs elindult útjára. 

Válaszlépés következett, ezúttal a munkáltatótól: A Nyugatiban tapasztalt 
"tömeges" táppénzre vonulás miatt a vizsgálókat rendkívüli munka-alkalmassági 
vizsgálatra küldte, háziorvosukra pedig ellenőrzést kért az illetékes hatóságtól –  
tehát a vasút belügye túlnőtte a vasút kereteit, hiszen a vezetés kétségbe vonja 
saját alkalmazottai és azok háziorvosának hitelességét. 

Ennyi a történet, amelynek a végét senki nem tudja. Az igazság 
egyelőre „odaát” van, de ami bizonyos, hogy az előzmények 
évtizedekre nyúlnak vissza. Azokra az időkre, amikor az illetékesek 
össze-vissza-szervezésekben és folyamatos, néha drasztikus 
létszámcsökkentésekben látták a vasút jövőjét. A romeltakarítás 
folyik, de idő kell hozzá, meg pénz, és természetesen az érdekeltek 
hatékony együttműködése. Mindeddig leginkább az időben 
bízhatunk… 

Valószínű, hogy mindkét oldal ismeri a megoldás útját, tudják, melyik vezénylés a legcélszerűbb. Mégis, egyre 
biztosabb, hogy már most sem lehet jól kijönni az egyre inkább alábbszálló vitából. Biztosan vannak, persze, 
akik örülnek a szakaszkulcs röptének, néhányan tapsolnak is, ám szintén biztos, hogy azokat nem a 
jegyvizsgálók között kell keresni – ők csak 
elszenvedői az osztódással szaporodó bajoknak. 
És miközben jojózik a szemünk, vajon mikor válik 
bumeránggá a szakaszkulcs, újra bizonyossá lesz: 
A féloldalas, vagy inkább egyoldalú érdekvédelem 
senkinek sem jó, mert azoknak okozza a legtöbb 
kárt, akik védelemre szorulnak. 

Juhász Tiborné 
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Okosszéket a vasutasnak! 

Tele van az életünk mindenféle okossággal. Kezdődött az okostelefonnal és az 
autósoknak is összehoztak egy olyan ketyüt, ami feleslegessé teszi, hogy vezetés 
közben túl sokat kelljen gondolkodniuk azon, merre is van előre. De van már 
okosóra, sőt, nemrégiben okoszokniról is olvashattunk. Utóbbi különösen 
érdekesnek tűnik, vajon mire jó, ha egy zokni gondolkodik helyettünk. Igaz, olyan 
emberrel is találkozhatunk, aki agyilag zokni, vagy ha nem, majd az lesz a sok 
okosakármitől. Mindezektől függetlenül akár hasznosak is lehetnek az okosságok, 
feltéve, ha nem hagyjuk, hogy túljárjanak az eszünkön. De vajon mitől okosak 
ezek az újmódi huncutságok? 

Az okos az okosak szerint valami olyat jelent, ami emberi, de legalábbis biológiai 
agyat feltételez, mert minden megfogalmazásban szerepel a gondolkodás, okszerű cselekvés. 
Ilyesmire sokak szerint tudatosan csak az ember képes, illetve kicsit talán korlátozottabban, de 
néhány állat, mint például a kutya, vagy a delfin. Ha ez igaz, akkor szó sincs okosságról, legfeljebb 
komoly műszaki tudásról a mérnökök részéről, no meg egyre többre képesek a programozók is. Ezzel 
le is zárnám magamban az okosságokról való okoskodást, de van még valami, ami nagyon okosnak 
tűnik. 

Egy székről van szó, ami már 
legalábbis súrolja az okosság határait 
anélkül, hogy programozó egyáltalán 
látta volna őkelmét. A tervezője, 
gyártója sem ismeri a szék minden 
képességét, legfeljebb azokat, 
amelyeket gyárilag tudnia kell. Azokat 
is tudja, de van még valami, ami 
különlegessé teszi, amiért lassan a 
csodájára lehet járni. Vagyis lehetne, 
ám nem hagyja magát akárkinek 
kikérdezni, csupán a kiválasztottak 
élvezhetik a plusz szolgáltatást. 
Aminek persze ők egyáltalán nem 
örülnek, de hát nem lehet miden jó és 
okos is egyszerre. 

Egy munkaszék az okosság tárgya, 
mely amikor az arra hivatott dolgozó 
ül rajta, mindenféle manővereket 
követ el, amikhez gyárilag nincs joga. 
Illeg-billeg, és más hasonló 
mozdulatokra képes, amiben semmi 
különös nem volna, rosszul működni 
előbb-utóbb minden szék tud. No de, 
most egy intelligens székkel állunk szemben, mert bizony képes gondolkodni. Például amikor az 
illetékes főnök a panasz nyomán illő módon és alaposan tesztelte az ülőalkalmatosságot, minden 
rendben volt. A szék csodásan hozta a gyári tulajdonságokat, egy rossz szót nem találhatott rá senki. 
Ám amint a főnök távozott, a szék ismét azzal próbálkozott, hogy tengeribetegséget okozzon 
használójának. 

Vajon mi más ez, mint gondolkodás, okszerű cselekvés, de minimum arra utaló viselkedés? 
Kikiálthatjuk akár okosszéknek is, talán még hasznosabb is lesz, mint az okoszokni. Már csak ki kell 
találni, mire jó egyik, és mire a másik. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

ELFOGADÁS 

Két sör és a haverok között a kocsmában: Nekem sikerült elérnem, hogy a feleségem szívében 

háttérbe szorult a kutyája. Hosszú kemény küzdelem volt. És hogy érted el? – kérdezi a cimbora. 

– Én már megeszem, amit az anyósom főz, a kutya nem… 

MÉRETEK 

Képzeld apjuk! Azt álmodtam, hogy egy kiállításon voltam, ahol békebeli szép, nagy fütyiket 

árultak. Olyanokat, mint az enyém? – Igen, de azokat tízes csomagolásban árulták, fillérekért! 

Apjuk másnap derűsen ébred: Képzeld anyjuk, egy kiállításon voltam, ahol gyönyörű puncikat 

árultak! Olyan is volt köztük, mint az enyém? 

– Igen, abban rendezték a kiállítást… 

 

MESTERSÉGEK 

Három hajótörött úszik a tengerben, és egyszer csak meglátnak egy hajót. Odaúsznak, de látják, 

hogy apácák utaznak rajta, akik csak úgy engedik fel őket, ha levághatják a nemi szervüket. Az 

első nem bírja tovább, felkéredzkedik. Nem sokkal később rövid ordítás hallatszik. Telik az idő a 

második sem bírja tovább, ő is felkéredzkedik. Ezután hosszú fájdalmas üvöltés hallatszik. A 

harmadik is elfárad, és ő is felkéredzkedik. Sajnos az ön nemi szervét is le kell vágnunk – mondja 

az egyik apáca. Rendben van, de miért ordított röviden az első, és miért hosszabban a második? – 

kérdezi a hajótörött. Azért, mert megkérdeztük mi a foglalkozásuk – hangzik a válasz – az első 

favágó volt, annak baltával csaptuk le, a második asztalos, annak viszont legyalultuk. Erre a 

harmadik elkezd vigyorogni. Hát maga miért örül? – kérdezi csodálkozva az apáca. 

– Én cukrász vagyok. Mire elszopogatják, majd csak kikötünk valahol!!! 

Balogh Attila 
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A Záhonyi Vasutas ötödik évfolyama 

Tartalomjegyzék 

1. szám 2015. 06. 8. 

Újra együtt a csapat – A pályafelújítási munkálatoknak hála, alig nyolc óra alatt, amibe némi 
buszozás is belefért, megérkeztünk Zamárdiba. A szokásos évi területi oktatásra Záhonyból 
huszonöten utaztunk szakszervezetünk üdülőjébe, és miután lemostuk a viszontagságos.... 

2. szám 06. 15. 

Hárítás és vonzás – Valamiért Benjamin Franklin jutott eszembe a napokban. Biztosan 

megártott a hőség, mentségemre, hogy nem a politikus – bár erénye is volt, Pennsylivania 
kormányzójaként nem fogadott el fizetséget – hanem a feltaláló Franklinra gondolok. Sok 
mindennel foglalkozott, és többnyire hatékonyan, persze, közel sem biztos, hogy minden… 

3. szám 06. 22. 

Összefogva – VASZ, az összefogás ereje ismét sikert aratott Záhonyban. A Forgalmi Csomóponti 
Főnökségen az elmúlt héten került sor a munkavédelmi képviselők választására, s a közös VASZ-lista 
hozta a várt eredményt. Az öt képviselői helyre tizenegy jelöltet állítottak a szakszervezetek, és most 
először VASZ színekben is több tagunk méretette meg magát, előre megbeszélt, írásban… 

Ami jogszerű, az etikus? – A vasút integrációs törekvéseinek nyomán tavaly létrejött a 
MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. Az új leányvállalatban az ingatlankezelők és a 
vasútőrök kapcsán vagyunk érdekeltek, hiszen mindkét cégnek van egysége Záhonyban… 

RCH Hírek – Folytatódtak a múlt héten a KSZ-tárgyalások a VÉT keretében. A tárgyaló felek 
a pótlékokat, költségtérítéseket és egyéb költségeket vizsgálták meg. A kilenc soron közel… 

Kisvasutak – Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban… Na, jó, csak hülyülök. Nem is 
olyan messze és nem is olyan régen (talán negyven éve), a szomszéd srác kapott egy 
kisvasutat. Néha áthívott és játszottunk vele, már ha az apja nem volt otthon, mert akkor… 

4. szám 06. 29. 

Ismét nyugdíjasok között – Az elmúlt hétfő délelőttjén a ZVSC pálya körül nagyobb volt a 
zsongás, mint azt megszokhatták az arra járók. A záhonyi nyugdíjas alapszervezet készülődött a 
Bizalmi Testületi ülésének megtartására, melynek apropója, hogy két jelentős eseményről is… 

RCH Hírek – A múlt héten folytatódtak a KSZ-tárgyalások, és továbbra is felülvizsgálat alatt 
van a különböző juttatások rendje. Következő tárgyalás június 29-én 13:00-tól lesz. Június 
24-én Központi Üzemi Tanács ülés volt, melyen az elmúlt öt hónap… 

Monológ – Munkába menet beszélgettünk a vonaton, amikor beült közénk egy kolléga, aki 
olyan régi bútordarab a vasúton, hogy szinte mindenki ismeri. Morcos hangulatban volt, és 
kérés nélkül elkezdte a mondókáját: „Csezd meg, ezek polgárháborút akarnak, de ez a… 

Ha még dolgod van, lépj vissza! – Fogalma sem volt, hogy Szent Iván éjszakájáról virradt 
rá a nap, pedig az az éjjel a sötétség után következő fényt, a megújulást is jelképezi. Csak 
napok múltán jutott el odáig, hogy mindent átgondoljon, és mi tagadás, ha az éjjel nem is, a 
rá következő nap annál inkább fordulópontnak tűnik. Annak ellenére, hogy még mindig… 

mailto:juhasztne@zahonynet.hu
mailto:zhtk@vsz.hu


Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 

vasúti tel: 03/33-49, mobil: 30-3866083, 20-286-1440, Fax: 03-70-63, 03-33-48 

E-mail: juhasztne@zahonynet.hu, zhtk@vsz.hu 

 
5 

5. szám 07. 06. 

Félpercesek – Zárva! – Örömmel értesültem, hogy az emberek többsége által vasárnap 
látogatott üzletek zárva tartanak. Mindezt a szabadság jegyében, hiszen a jövőben szabadon 
dönthet a maroknyi, még vallásos ember arról, hogy templomba megy hétvégén, vagy 
stadionba. Az eladók szabadsága is nő, mert plusz és biztos szabadnapot kapnak… 

A ZV negyedik évfolyamának tartalomjegyzéke 

6. szám 07. 13 

Ünnepeltünk – ezúttal Kisvárdán – Verőfényes, ám kellemes napsütés fogadta a 
hatvanötödik Vasutasnap vendégeit Kisvárdán. A strand és a vár tőszomszédságában 
felállított sátrak között több ezer vasutas, és családtagjaik süthettek-főzhettek akár 
versenyszerűen, és szórakozhattak az éjszakába nyúló LESZ Fesztiválon. De mindezek… 

Jövőre ismét jókedvűen – Interjú Kovács Imrével. 

7. szám 07. 20. 

Alelnöki látogatás – Az elmúlt hét mozgalmasan kezdődött a Területi Képviseleten, hiszen 
délután egy órára Zlati Róbertet vártuk cargos tisztségviselőinkkel, hogy megvitassuk a TÜK 
munkavállalóinak helyzetét, beszélgessünk a bevezetett állásidő tapasztalatairól, 
tájékoztatást kapjunk a jövőt illetően. Robi nem ritka vendég nálunk, de érdekvédelmi… 

Nők és férfiak, lépjünk együtt! – Záhonyban, az idei beszámoló-választó küldöttgyűlésen 
hangzott el a bejelentés, miszerint Bodnár József, szakszervezetünk vezető tisztségviselője 
magánember-ként népszavazást kezdeményez. Elsőként lapunk adott hírt a január 
huszonharmadikai bejelentésről (ZV IV. évf., 34. szám), aztán a háttérmunka következett… 

Ismét parton a csapat – Július tizennyolcadikának reggelén tizenhat három fős csapat vett 
részt a záhonyi terület horgászversenyének eligazításán. Stégek sorsolása, birtokba vétele, 
és máris vízbe csapódtak az első horgok. Kérdés, hogy egymással, vagy inkább a halakkal 
volt-e keményebb a küzdelem, de a csapatok sikeres szereplése azt sejteti, hogy a közös... 

8. szám 07. 27. 

Berekfürdő – Valamikor hajdanán a Területi Képviseletünk is foglalkozott üdültetéssel, Berekfürdő 
abban az időben igen népszerű hely volt tagjaink és a nyugdíjasaink körében egyaránt. Aztán az 
üzemeltetést hol ez, hol az a cég végezte, s utoljára 2009-ben lett kiadva egy vállalkozónak. Ahogy… 

Korszakváltás – új utakon? – Csendesnek ígérkezett a VDSZSZ Szolidaritás májusi 
Küldöttgyűlése. Ha előtte csendesség, az eredmény kihirdetése után döbbent némaság. 
Vagy mélyből jövő morajlás a csodálkozó, elégedetten bólogató, netán hullasápadt tekintetek 
között: Az egyetlen elnökjelöltet kiszavazták posztjáról a küldöttek, volt hát miről tanakodni… 

Ünnepeltünk? – Két hete volt Vasutasnap, egy hete Port nap, de szinte olyan, mintha már 
hónapok teltek volna el. Régebben egy-egy jól sikerült buli után hetekig ment a sztorizás, 
most gyakran egy vállrándítással intézik el a kollégák. Nem voltam Kisvárdán, mert ünnep… 
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9. szám – 08. 3 

Gyűjtögetünk – Hosszas huzavona után végre elkezdődhetett az aláírásgyűjtés az 
egyenlőség érdekében. Mármint, hogy ne legyen különbség férfi és nő között a nyugdíjba 
vonulhatóság terén. Nem kellett sok időnek eltelnie, hogy a „közmédia?” a lehető legtöbb… 

Egy-két sorban – Celebritás (celebritas, lat.) – Ünnepelt híresség, előkelőség, az első 
valószínűleg Kleopátra volt. 
Celeb – A celebritás módosult változata. Ritkán alkot, elég, ha néha villant, és nagyokat 
mond. Profi celeb – Például a politikus… 

10. szám 08. 10 

Tikkasztó hőség – Már nem számoljuk hány napja és azt sem, hogy az idei nyáron hányadik 
alkalommal tesz bennünket próbára a kánikula. Mindenesetre embert próbáló időjárás, amit még 
irodában is nehezen viselünk, nemhogy a sínek között. Kánikula ide, forróság oda, az események… 

Plagizálom magamat – De csak egy kicsit. Az történt, ami tavaly, mármint hogy rendesen 
nyár lett, és ilyenkor egy rendes újságírónak valami uborkásat kéne írnia. Persze, a 
legegyszerűbb, ha plagizálja önmagát, előkeresi, mit írt tavaly ilyentájt a kovászos uborkáról, 
de szabad bármi komolyról is pár sort, például a szépasszonyokról, akkor talán jobban… 

11. szám 08. 17. 

Tisza-parti találkozó – Nyáron sem tétlenkednek a VSZ záhonyi tisztségviselői. Míg 

egyesek a nagy melegben a vízpartot választották, addig a cargos Kereskedelmi 
Alapszervezet vezetősége megtartotta a kihelyezett ülését. A tuzséri Tisza-parton, 
szakszervezetünk faházában Juhász Tiborné, a Területi Képviselet vezetője kezdte... 

Záhonyi gondolatok – Kis túlzással tele van a záhonyi vasutasság gondjaival a sajtó. Jó 
olvasni, hogy mindenki velünk van, meg azt, hogy aki él és mozog a vasúti teherszállítás 
berkeiben, az mind támogat bennünket, és mindent meg tesznek azért, hogy Záhonyt, és a... 

12. szám 08. 24. 

Táblázatok és bakterok –Szakszervezetünk véleményezésre kapott egy utasítás tervezetet, 
amely az állomások forgalmi teljesítményeihez kapcsolódó csoportba sorolásáról intézkedik. 
Egyidejűleg hatályát veszti majd az utasítás, mely alapján a ma is érvényes besorolások 
születtek, mégpedig a forgalmi teljesítményekhez kapcsolódó bevételek alapján... 

13. szám 08. 31. 

Túl az ötvenen – Mármint a Fakupa, mint a TEB-es szakszolgálatok focibajnoksága. Ötven 
év alatt jó néhány változáson átesett, váltakozva hasítottak a biztberes vagy épp távközlős, 
újabban ismét az erősáramús focisták. Illetve sokszor vegyes csapatok révén mindhárom… 

Szokásos de tartalmas értekezlet a cargonál – Megtartotta szokásos művezetői és 
csoportvezetői értekezletét a Műszaki Kocsiszolgálat. Természetesen a munka közvetlen 
irányítóin túl több vezető kolléganő és kolléga is meghívást kapott a megbeszélésre… 

1000 – Augusztus 3-án, szabadságon lévén, volt időm szörfözgetni a reggeli tv-műsorok 
között, és egész véletlenül a „közmédia” egyik csatornáján megütötte a fülem, hogy a 
következő pár évben 1000 milliárd Ft-ot költenek vasútfejlesztésre. Érdekelt a dolog…
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14. szám 09. 07. 

Tisztségviselők és vezetőik – Az idén szeptember első napjaiban tartotta oktatását 
tisztségviselőinek a Cargo Szakmai Képviselete Zamárdiban, ahová én is meghívást kaptam. 
Szabadságom után két nappal fontosnak tartottam, hogy elmenjek, mert az RCH első számú 
vezetőivel is alkalmunk nyílt találkozni. Reménykedtem, hogy új információkat kapunk térségünkről... 

Szemelvények Zamárdiból – Egymást érik Zamárdiban a Vasutasok Szakszervezetének 
tisztségviselői számára szervezett oktatások, értekezletek. Ezekben a hetekben a szakmai 
képviseletek, rétegszervezetek küldöttei kaptak tájékoztatót a VSZ vezetőitől, hallgattak 
előadásokat, és mondhatták el véleményüket, kiegészítéseiket a vasút és… 

Esélyegyenlőség – Még kicsi gyerekként hallgattam a felnőttek beszélgetését, igaz nem túl 
sokat értettem belőle és igazából nem is nagyon érdekelt, de egy mondat azért megütötte a 
fülem: Mindig akad egy ember, aki bármire kapható! Sokáig próbáltam megfejteni, hogy mit 
is jelent, de aztán az élet megtanított az értelmére: Bizony mindig akad valaki, akit rá lehet… 

15. szám 09. 14. 

Egy hét Záhonyban – A mögöttünk lévő héten sem panaszkodhattunk tétlenségre, hiszen hétfőn 
indult a „Férfi 40” aláírásgyűjtési akció. Sajnos Kisvárdán nem sikerült kiállnunk, mert nem kaptuk 
meg a szükséges engedélyt, de ott voltunk Vásárosnaményban, és természetesen itthon is, 
Záhonyban. S mindeközben egyeztettünk Olexa Imre kollégámmal és Gáncsos Istvánnal, a… 

Bakter a szakadék szélén – A munkáltató és – többek között – a Vasutasok 
Szakszervezete Megállapodást kötött, miszerint háromszáz órára nő az évi rendkívüli 
munkaidő (túlóra) mértéke, a növekményt pedig 215 százalékkal kell díjazni. Ezen túl a cég 
felajánlotta, hogy akik idén kétszázharminc óránál többet túlóráznak, részt vehetnek az... 

16. szám 09. 21 

Lelkesen és kitartással – Ezerkilencszázhetvenháromban rendeztek először a Vontatási 

Kupát, és a vasút átszervezései dacára azóta is minden évben összejönnek a futballszerető 
gépész kollégák. Idén Záhonyban köszöntötték már a vasútállomáson a derbire érkező 
debreceni, miskolci és nyíregyházi játékosokat illetve szurkolókat. A nyílt egészség… 

Forgalmászok Zamárdiban – Szeptember második vasárnapján kezdődött Zamárdiban a 
Forgalmi Szakmai Képviselet kihelyezett értekezlete, amelyen a záhonyi Területi Képviselet 
négy fővel vett részt. Az idő kegyes volt hozzánk, de a fürdőzésről le kellett mondanunk. 
Vasárnap délután tájékoztatást kaptunk a VSZ vezetésétől a szakszervezet jelenével… 

17. szám 09. 28. 

Továbbra is bizonytalanság Záhonyban – Két héttel ezelőtti írásomban foglalkoztam a Záhony-
Port Zrt.-t körülvevő bizonytalansággal, ami abból adódik, hogy az illetékesek mélyen hallgatnak a 
jövőről. S mint ezt akkor is leírtam, csupán kósza pletykák terjengenek a levegőben, hol hangosabban, 
hol halkabban. A mondás szerint nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél, s ha ez igaz, akkor… 

Ünnepeltünk – Kellemes élmény, amikor az ember fia jobbján egy szép lánnyal ebédelhet, 
ráadásul szemben egy másik szép lány ül. Közben fülébe csengenek a csilingelő gratulációk, 
no és Haydn zenéjének dallamai. Az ünnepi hangulat oka nem más, mint egy születésnap, 
ami bármikor kedves ünnep, legyen az első, vagy a sokadik. Jó, a sokadiknak már nem…
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18. szám 10. 05. 

Kell a vasutasnak is az életpályamodell – Úgy látszik, kezd ébredezni a tulajdonos és a 
MÁV vezetése csipkerózsika álmából. Az évtizedekkel ezelőtti „vasutas rang”, melyet még 
nagyszüleink és szüleink is élvezhettek, eltűnt. Pedig abban az időben sem kereste agyon… 

Régi-új talányok – Tíznél is több éve már, hogy a vasút környékén divatba jött a 
kiszervezés. Ízlelgettük a szót, tanakodtunk, vajon mit jelent, majd hamarosan megtudhattuk 
azt is, mit takar, az idegenül outsourcing, magyarul célszerűen tevékenység kihelyezés. Mert 
takart, ma már tisztán látszik, egyébként miért akart volna bárki olyat tenni, ami csak az… 

Az élet sója – Újra egy olyan döntés, ami nem tűnt fel senkinek, igaz a migránsok mindent 
visznek (a szó szoros értelmében), de azért a hétköznapjainkat sótlanná teszi. Szép 
csendben, a törvény erejével betiltották a közkonyhákon a sót és a cukrot. Mondhatnánk, 
van sokkal nagyobb gondunk is, csak hát ezt is úgy tették, ahogy sajnos már mi is… 

19. szám 10. 12. 

Utódok emlékezete – Az elmúlás nem csak a földi létezés végét jelenti, hanem azt is, hogy 

aki örökre elment közülünk, idővel beszélgetéseinkből, gyakran emlékeinkből is hiányozni 
fog. Sokszor olyan embereket is idejekorán elfelejtünk, akik nem csak önmagukért és 
szeretteikért dolgoztak, de a közösség érdekében is igyekeztek a maximumot nyújtani… 

20. szám 10. 19 

Újabb bizonytalanság Záhonyban – Már-már mindennapjaink részévé vált, hogy Záhonyban 
mindig történik valami, és általában ez a valami a munkavállalóink, tagtársaink szemszögéből nézve 
ritkán pozitív dolog. Nem volt ez másként az elmúlt héten sem, most épp a Tengelyátszerelési 
Főnökség háza tájáról jutottak fülünkbe kedvezőtlen hírek. S… 

Világnapok között – Nemrég egy ritkán látott ismerősöm megjegyezte, írhatnék 
vidámabbakat is! Mondanom sem kell, nyomban lelassultam, mint a déli gyors nyáron (meg 
télen), bár én inkább éti csigának láttam magam a kanyar előtt. Meglepetésemben aztán… 

21. szám 10. 26. 

186 500 – Szép kerek szám. Ha mögé teszünk egy rövidítést (Ft) sok ember elégedetten 

bólintana. Biztos vagyok benne, hogy ez a 186 500 Ft havonta sok-sok gondot levenne a 
vállukról. Sajnos sok olyan családot ismerek, akiknek a havi összbevételük meg sem... 

Forradalom helyett – Kedvenc vesszőparipáim egyike – nyugi, van több is – miszerint 
múltunk meghatározza jövőnket. A múltunkat pedig a gyökereink, elődeink tettei. Nyilván 
jelenünket is befolyásolják, de az múló pillanat csupán, lehetőség selejtezni a múltból, és… 

22. szám 11. 02. 

Kicsi fények útján – Egykor az ablakokban kicsi fények gyúltak október-november 

fordulóján. Falun és városon egyaránt sok ablakban emlékeztek azokra, akik végleg 
elmentek. Vannak, akik úgy gondolják, az ablakba tett emlékezés külsőség volt csupán, 
hiszen azt is legalább annyian láthatták, mint a sírokon égő gyertyákat. Nem hinném, hogy… 
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23. szám 11. 09. 

Csapatverseny Záhonyban – November hatodikán sűrű program zajlott Záhony 
körzetében, ami a fényeslitkei Kocsijavítóban kezdődött. Munkásgyűlésen vitatták meg az 
aktuális kérdéseket, és adtak tájékoztatás Juhász Tiborné, képviseletünk vezetője, Meleg 
János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke és Károlyi Csaba, a VSZ Gépészeti… 

Hal a szatyorban – Akik valamelyest ismernek, tudják, hogy nem vagyok egy vehemens 
állatvédő. Valójában semmilyen állatvédő nem vagyok, pedig semmi bajom velük, sőt! Bár 
néha túl érzékenyek és plasztikusak (szóban, dalban és fényképen), tudom, hogy jó célért 
ügyködnek, hol ilyen, hol olyan eszközökkel. És az állatokkal is jól elvagyok, igaz, a... 

24. szám 11. 16. 

Milyen péntek? Milyen tizenhárom? – Azoknak adok igazat, akik szerint valójában gőzük 
sincs a babonás embereknek, miért félnek a péntektől, tizenháromtól és társaitól – az 
ijedtségre, netán meghátrálásra további sokat gyűjthetnénk össze. A gyöngyszem nálam az 
a komplett ókori egyiptomi hadsereg, amelyik képes volt megfordulni, ha útját egy… 

25. szám 11. 23. 

Megállapodás az RCH-nál – Több hetes feszített tempójú tárgyalás sorozat végén 
november 18-án megszületett a bérmegállapodás az RCH-nál. Még az utolsó nap is 
tartogatott izgalmakat, hiszen a szakszervezeti oldal még reggel kilenc órakor úgy látta, ma 
itt nem lesz megállapodás. Aztán a munkáltató elvonult, méltányolta az igényeket, és… 

Nagyotmondók – „A futball nem élet-halál kérdése; jóval fontosabb annál" – mondta nagyon 
rég William „Bill” Shankly, a Liverpool egykori vezetőedzője, menedzsere. Nem is olyan 
régen kételkedtem volna szavaiban, de mára sokat fejlődtem, és bár szerintem érdemes 
óvatosan kezelni a nagy mondásokat, azt hiszem, valahol igaz állításról van szó. Meg az is… 

26. szám 11. 30. 

Adventi Mikulás – Alig múlt el a Mindenszentek (meg a Halottak napja), és ismét gyertyák 
között élünk. No, ez azért más, hiszen most négy hétig gyújtogathatunk, mindig vasárnap, 
mindig csak egyet, és korántsem a szomorúság a gyertyagyújtás oka. Advent kezdődött, ami 
várakozást, eljövetelt jelent. Igaz, egész évben gyakran várunk valamire, vagy valakire, de... 

27. szám 12. 07. 

A mi kupánk – A szemfüles Mikulás ismét összehívta a Területi Képviselet sportszerető 

tagjait december ötödikére, hogy „Sportnap” fedőnév alatt újra megküzdjenek a kitűzött 
díjakért: A legjobbak a közönség elismerése mellett oklevelet, a legeslegjobb focicsapat 
pedig a Mikulás-kupát nyerhette meg. De a teremfoci mellett volt lehetőség sakkban és… 

Záhonyi pofonok – Amikor 1873-ban Záhonyig ért a vasúti közlekedés, a pár száz lakosú 
település népe még „csudát látni” ment a vasútállomásra. Majd 1946-ban megépült az első 
széles nyomtávolságú összekötő vágány. Ez a csoda már nem három napig tartott, 
elkezdődött Záhony felívelése, és évtizedekig úgy tűnt, sosem lesz vége. Sorra épültek a… 
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28. szám 12. 14. 

Elvárások és lehetőségek – Interjú Gubik Lászlóval, a Záhony-Port Zrt. vezérigazgatójával. 

Évzárás a Választmányban – Csütörtökön megtartotta ez évi utolsó ülését 
szakszervezetünk Választmánya. Elsőként az év végi tárgyalások irányelveiről készült 
előterjesztés megvitatása következett, az érdekvédelmi alelnökök által elkészített 
előterjesztést a Választmány egyhangúlag elfogadta. Majd Meleg János elnök a VASZ ez… 

Mit hoztál Mikulás? – A kérdés jogos, de az az igazság, hogy bizony az utóbbi évek 
tapasztalata alapján kissé félve kérdezzük meg, mert a virgácsot még úgy-ahogy elviseljük, 
csak amit mellé tesz a nagyszakállú, az szokott a kellemetlen meglepi lenni. Most sem 
történt ez másképp, hiszen a vesszők mellé egy új menetrendet kaptunk. 

29-30. szám 12. 21. 

Tegyünk a jövőnkért – Az év utolsó heteiben is akadt esemény bőven területünkön és az 
országban egyaránt. A két legnagyobb alapszervezet a múlt héten tartotta évzáró Bizalmi Testületi 
ülését, ahová meghívást kaptam, s ennek természetesen eleget is tettem. Szerdán a Műszaki 
Kocsiszolgálat SZB tartotta ülését, ahol Balogh Attila alapszervezeti titkár adott. 

Közös pontok mentén egymásért és a vasútért – Megszoktuk, hogy a közéletben, 
szűkebb-tágabb környezetünkben sok önkéntes civil szerveződés van. Többségükről nem is 
tudunk, vagy csak hallottunk róla, de nem ismerjük sem létrejöttük okát, sem azt, mivel is 
foglalkoznak. Gyakran a köztünk, vasutasok között működőkről is alig hallunk, ilyen a 
Keresztény Vasutasok Egyesülete (KVE)… 

Karácsony előtt – Most, amikor túlbuzog a vásárlási kedv (hiszen megkaptuk a 
"pulykapénzt", aminek valószínűleg meg lesz még a böjtje), egyre harsányabban szólnak a 
csengettyűk. Miről is lehetne írni (nagyon sok mindenről, és néha a hallgatás is azért van, 
mert annyi minden történik, hogy egybefolynak a gondolatok), mint a karácsonyról. A… 

Tizenkét percben – Szavaztunk, meg választottunk, ismét elkezdtünk élni, várakozni, és 
persze itt-ott vétkezni. Szerencsére idén sem fogadtuk meg komolyan, hogy új életet 
kezdünk, vagy fogadkoztunk, és minden maradt a régiben. Pedig egy évvel 
ismét…hmm…bölcsebbek lettünk. Igaz, ezt csak mi tudtuk. Hittük? Kiderült, mégsem… 

31. szám 2016. 01. 04. 

Gondolatok az új év elé – Ismét eltelt egy év, ilyenkor illő elbúcsúztatnunk az óévet, s 
reménykedve várni az újat. Fogadalmakat teszünk, hogy ezt vagy azt másképp csináljuk, elképzeljük 
magunkat az újesztendőben vidáman, boldogon és gazdagon. Az elmúlt év rossz pillanatait 
igyekszünk elfeledni és csak a valóban jó perceket raktározzuk el agyunkban. Bevallom sokat törtem… 

Új év? – Lassan véget érnek a pezsgődurrogtatós, tűzijátékos, bulizós napok és 
következnek a vacogós téli hétköznapok. A nagy újévi fogadalmak is elkezdenek a feledés 
jótékony homályába veszni. Azért titokban még sokan remélik, hogy az év végi kívánságok 
egy része talán mégis valóra válik (vannak még csodák vagy talán mégsem?)… 

Fények útján – Lassan elmúlik a szilveszteri „másállapot”, kezdődhet az új esztendő. Épp 
ideje, hiszen maholnap Vízkereszt. Vagyis holnapután, de részletkérdés, a lényeg, hogy 
mindjárt jön az első gond, neki lehet ismét állni a karácsonyfának. Mint pár hete, csak most 
fordítva, de akkor azért jobban esett. Már ahol volt, de persze hátha. Szóval ideje…
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32. szám. 01. 11. 

Én, mint demagóg… – …vagyis népvezető – játszottam el a gondolattal a napokban, és 

gyorsan rájöttem, hogy erre (sem) vagyok alkalmas. A demagóg eredeti, görög jelentése 
alapján népvezető, és megpróbáltam kitalálni, milyennek kéne lennem, hogy demagóg 
lehessek. Ami nem volt egyszerű, mert görögül is megy talán pár dolog, de a nyelv... 

33. szám 01. 18. 

Együtt, csapatban – A múlt hét keddjén tartotta a Vasutasok Szakszervezete záhonyi 
Területi Képviselete évzáró-évnyitó értekezletét Január tizenkettedikén Juhász Tiborné 
képviselet vezető üdvözölte a testületet, külön köszöntve Horváth Csabát, szakszervezetünk 
szervezetpolitikai alelnökét, és Zlati Róbert érdekvédelmi alelnököt. A határozatképesség… 

Alelnökök látogatása Záhonyban – Zlati Róbert és Horváth Csaba alelnökök, valamint 

Juhász Tiborné TK vezető 2016. január 12-én már a kora reggeli órákban látogatást tett 
Gáncsos István RCH TÜK vezetőnél. Gáncsos István tájékoztatást adott az elmúlt év 
teljesítményeiről és nehézségeiről valamint az ez évi várható volumeneket ismertette. 

Sűrű péntek – Pénteken összeült az RCH TÜK Záhony Helyi Érdekegyeztetője, hogy a 
munkáltató Kollektív Szerződés Helyi Függelékének módosítástervezetét megvitassa. A 
tervezet munkarendeket és a munkaidő hosszát érintette, valamennyi munkakörre 
tartalmazta a nyújtott nappalos, illetve állandó nappalos munkarendeket. A munkáltató… 

Női tudást átadó konferencia – A Női Tagozat és elődszervezetei az egyenlő bánásmód 
jegyében több évtizede képviselik a munkavállaló nők érdekeit, és figyelmet fordítanak a 
tudás folyamatos átadására is – hangzott el Nyíregyházán, a Női tudást átadó konferencia 
első állomásán. A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Női Tagozata elhatározta… 

34. szám 01. 25. 

Hit és remény – Reményeim szerint – halljuk sokszor, időnként mondjuk is, de még 

gyakrabban gondoljuk. Többnyire olyasmi kapcsán, amiben nem lehetünk biztosak, de 
vannak kedvező jelek. Legutóbb akkor talán, amikor december végén átléptünk „idénbe”, és 
akarva-akaratlanul, de átfutott bennünk néhány terv, gondolat, de legalábbis álom, mitől… 

35. szám 02. 01. 

Ezernyi kérdés kiszervezés ügyben – A takarítónők helyzete nem könnyű napjainkban, a 
kiszervezésükkel kapcsolatban ezernyi kérdésük van, s a válaszokat jobb híján tőlünk várják. Ezen 
persze nem lepődhetünk meg, mert a bizonytalanságnál nincs rosszabb a világon, s most a további 
munkavégzésüket illetően jócskán van részük benne. Azon viszont el lehetne… 

Kibővített ülés az RCH-nál – Január 25-én ülést tartott az RCH TÜK Záhony Üzemi 
Tanácsa. Önmagában az nem meglepő, hogy az üzemi tanácsok rendszeresen üléseznek, 
de az már ritkaságszámba megy, hogy ezen az ülésen részt vettek a TÜK-nél működő 
szakszervezetek képviselői is, így Juhász Tiborné VSZ, és Olexa Imre VDSZSZ területi… 

Kedvesek és rendesek – Minden rendes és kedves vasutasnak élete során számtalan célja 
van, melyekért sok mindent, néha mindent megtesz. Mindez a kevésbé rendes és kedves 
vasutasokra is vonatkozik, sőt, a bányászokra, focistákra, de talán még az űrhajósokra is, 
ahol elég sok termett. Vannak céljaink, tehát vannak érdekeink, melyek gyakran…
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36. szám 02. 08. 

Megértő segítség helyett – Ha az elmúlt héten ezernyi kérdés volt kiszervezés ügyben, akkor erre 
a hétre egy-két dolog megvilágosodott. No, nem azért, mert a munkavállalókat tájékoztatta valaki, 
hanem ezért, mert elkezdődött a kiszervezés a Területi Igazgatóságunkon február tizenhatodikával. 
Azok a dolgozók, akikre ez a dátum érvényes… 

Megint február – És mint évek óta, megint kezd úrrá lenni az izgalom a vasutas népen. 
Kinek ezért, kinek azért, de vannak közös pontok, hogy együtt izgulhassunk. Szerencsére 
idén alig huszonkilenc napból áll, de alighanem elég is lesz a februárból ennyi, csak győzzük 
jó kedvvel, na meg munkakedvvel. Viszont a végére, talán előbb, mint gondolnánk, többet... 

37. szám 02. 15. 

Értékek és értékes találkozások Ajakon – Ismét határok nélkül találkoztak az értékek 
Ajakon: Február tizenharmadikán, a Kulturális és Oktatási Parkban tucatnyi köz-disznó bánta 
a negyedik Ajaki Farsangi Disznótorost. A jószágok körüli serénykedés reggel nyolc órakor 
kezdődött az Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és Hagyományőrző Fesztivál társ... 

Fények az alagút végén? Az elmúlt hét hozott némi meglepetést, és ami fontos, 
pozitívumokat is a számunkra. Kezdődött Bécsben az Európai Üzemi Tanács ülésen, ahol 
Cristian Kern az ÖBB Holding vezérigazgatója megdicsért bennünket, RCH-s… 

38. szám 02. 22. 

Játék a tűzzel – Mi tagadás, én bizony fittyet hányok minden erkölcsi szabályra, kész vagyok 

kárt okozni másoknak is saját boldogulásomért. Sőt, én már megzsaroltam az egész 
országot. Ráadásul nem ígérhetem meg, hogy nem teszek ilyesmit többé, és nem bántam 
meg tetteimet sem. Mentségemül csak az szolgálhat, hogy egyik vétkemet sem örömmel… 

39. szám 02. 29. 

Rendkívüli Küldöttközgyűlés a Vasutas Egészségpénztárban – A Vasutas 

Egészségpénztár 2016. február 23-i rendkívüli Küldöttközgyűlése – élve a jogszabályi 
lehetőséggel – döntött az önsegélyező pénztári szolgáltatások Alapszabályba történő 
felvételéről. Az Alapszabály módosítás révén Pénztárunk az egészségpénztári szolgáltatál… 

Játék tűz nélkül – A tűzgyújtás elmaradt, de a játék folytatódik, ami az elmúlt évekhez 
képest igen korán kezdődött. A bemelegítés egész pontosan tavaly szeptember nyolcadikán 
indult, amikor a Vasúti Érdekegyeztető Tanács (VÉT) ülésén vetették fel a mieink, hogy jó 
volna időben elkezdeni a 2016-ra vonatkozó bértárgyalásokat. Mire a túloldal kifejtette... 

40. szám 03. 07. 

Ülésezett a Választmányunk – Március harmadikán Mándoki Imre elnök köszöntötte a 

Választmányt, majd a határozatképesség megállapítása és a napirend elfogadása után Papp 
Zoltán, a VSZ Felügyelő Bizottságának elnöke adott tájékoztatót: Az ötfős testület… 

Szeretettel és tisztelettel – Mára megismerte és biztosan érti az is, akinek csak tavalytól 
van. Számoltunk, még a cipőt is lehúztuk, ha kellett, mértünk, vitáztunk, végül tudomásul 
vettük: ha adják, fogadd el, akár SZÉP, akár nem. Még akkor is, ha a dolog lényege, hogy 
Választható legyen, egyre korlátozódik, például idén egy kicsit több jut, de arról a többről…
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41. szám 03. 16. 

Kávéházi pillanatok – Nagy volt a zsongás március tizenötödikének estéjén a Pilvaxban, de 

tizenhatodikán talán még nagyobb. Fáradt, itt-ott gyűrött tekintetekkel találkozhatott a 
betévedő vendég, ám délben helyet már alig-alig talált magának. Mindenféle 
asztaltársaságok kvaterkáztak, néha egymással is vitába szállva próbálták összeállítani a… 

Vasutasok a kápolnáért – A Keresztény Vasutasok Egyesülete (KVE) 2016. március 11-én 
tartotta éves rendes közgyűlését, amelyen újra felvetődött egy kápolna felépítése. A történet 
még 2011-re nyúlik vissza, amikor a szlovák kollégák elhozták a vasutasok védőszentjeként 
is ismert Alexandriai Szent Katalin fából faragott szobrát. A szobrot Dr. Mosóczi László... 

42. szám 03. 21. 

Készenléti jellegű zavarok – Ismét bebizonyosodott, a Munka Törvénykönyve nem biztos, 
hogy erre a világra íródott, mert még a jogászok körében is gondot jelent némely paragrafus 
értelmezése. Jelen zavar oka a 101. számú, ami a készenléti jellegű munkakörökkel 
foglalkozik. No meg egy jogerős bírósági ítélet, amit próbálnak így is meg úgy is… 

Boldogságunk napja – Remélem sok vasutasnak voltak kellemes percei tegnap, a 
boldogság világnapján! Mondjuk, mert sikerrel járt valamely tennivalójában, de leginkább, 
mert például szerették, vagy legalább szerethetett. Igaz, ha mindezek elmaradtak, attól még 
nem kellett boldogtalannak lennie senkinek, még akár az is lehet, hogy boldogak voltunk… 

43. szám 03. 29. 

Tojásainkról – A naptár úgy hozta, hogy idén Húsvét vasárnapjára esett a színházi világnap. 

De az is lehet, hogy fordítva. Nemigen tűnt fel sokaknak az ünnep forgatagában, meg aztán 
a színház valahogy kiesik többségünk érdeklődési köréből. Szerencsére Shakespeare óta 
tudjuk, hogy színház az egész világ, ami ha igaz, és miért ne volna az, akkor a folytatás... 

44. szám 04. 04. 

Áprilisi szemezgetés – Szó se róla, valóban bolondos ez az április. Úgy kezdődött, hogy 

próbáltam kitalálni, milyen ruhadarab volna jó reggel is, délben is, meg estefelé. No, ez nem 
jött össze. Majd folytatódott azzal, hogy egy jó ismerősöm révén kiderült, elsején 
mindenkinek szülinapja van. Nyomban köszöntöttem pár ismerőst, mondanom sem kell… 

45. szám 04. 11. 

Őszintén és nyíltan Záhonyban – Április ötödikén tartotta soros titkári értekezletét a 
záhonyi terület. Juhász Tiborné, képviseletünk vezetője köszöntette az értekezlet résztvevőit 
és Meleg Jánost, a Vasutasok Szakszervezetének elnökét, majd a határozatképesség 
megállapítása után a titkárok elfogadták a napirendet. Juhász Tiborné felkérte szakszerve… 

Fórum a tisztánlátásért – Az elmúlt hét szerdáján abban a reményben kezdtük meg a 
munkavállalói fórumot, hogy a korábbi „Ezernyi kérdés kiszervezés ügyben” című írásunkban 
megfogalmazottakra válaszokat kapunk. Ha nem is ezernyire, de a legfontosabbakra sikerült. 
Dr. Kotter József a Vasutasok Szakszervezetének érdekvédelmi… 
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46. szám 04. 18. 

Újabb forduló Berekfürdőn – Régóta terveztük, és végre pénteken útra keltünk, hogy folytassuk 
az üdülőnk felújítását, ezúttal belső munkák voltak soron. A csapat tagjai Dojsánszkiné Simon Éva, 
Szegvári Emese, Balogh Attila, Grunda Zolti, akit elkísért felesége, Jutka is, valamint Juhász Laci, Nagy 
Attila és jómagam voltunk. Mármint a terv szerint, de ugye az nem mindig úgy jön össze, ahogy… 

Hétvégi jogalkalmazás – Az utóbbi hetekben igencsak volt min gondolkodni a 
vasutasoknak. Kezdődött a jó hírrel, miszerint jár a túlórapénz. De! Igen, a bűvös szó megint 
beszólt. Járni jár, de nem mindenkinek jut. Aztán mikor letisztult, hogy kiknek, akkor meg a 
másik kérdés, hogy mennyi az annyi. A munkáltató gyorsan reagált és ajánlatot tett…… 

Mozgó feszültség – Sokunk számára ismerősen cseng a boldog emlékezetű „záhonyi 
pénz”, amit egykoron havonta osztott az a bizonyos üzemi négyszög. Utóbbit leginkább a 
helyi főnök, az egypárt és a KISZ képviselője, meg a szakszervezeti bizalmi alkották. Az 
összetételből látszik, hogy egy-három arányban állt vesztésre a bizalmi, amennyiben... 

47. szám 04. 25. 

Mi és ők – Sokszor menekülünk előle, máskor meg habzsoljuk, mint valami kívánatosat, és 

alig van ember e hazában, aki ne értene hozzá. Tehát mindenki érintett a kérdésben, és 
többségünk örökre a partvonalon kívül marad, hiszen nem akarjuk, és nem is igen fogjuk 
főállásban gyakorolni. Ezért bátran lehetünk okosak, sosem bukunk meg, mint az egyszeri... 

48. szám 05. 02. 

Út a semmibe – Emberi természetünknél fogva mindig többre és többre vágyunk, hiszen ki ne 
szeretne jobb munkát több fizetésért, szebb és nagyobb házat, vagy akár megnyerni a lottó 
főnyereményt. Alapvetően helyes is, mert mondták már nekünk, hogy merjünk nagyot álmodni és 
egyre többet hallunk a pozitív gondolkodásról is. Azonban elfelejtjük… 

Szentségtörő gondolatok – Itt van újra, előttünk a május, mindenféle nyiladozások ideje. 
Például lehetőségeké, alkalmaké, amiket nem csak kihasználni érdemes, de jól meg is kell 
ünnepelni. És ha már május, akkor mindezeket jobban esik a szabadban, kellemes 
társaságban tenni, ha lehet, az egyre illatosabb éjszakába nyúlóan. Amihez tartozhatnak... 

49. szám 05. 09. 

Záhonyi siker „térdig érő szélben” – Nem volt kegyes az időjárás a Vasutasok 
Szakszervezete idei Országos Horgászversenyén. Viharos szél, eső, méteres hullámok 
fogadták az indulókat a Zamárdiban megrendezett derbin. A szélsőséges körülmények 
ellenére az ötfős záhonyi különítmény az előzetes várakozásoknak és a jó felkészülésnek… 

Győztünk? – „Hurrá, egyenjogúak lettünk, ha készenléti jellegűben dolgozunk, ha nem.” – 
olvashattuk pár hete lapunkban, és mi tagadás, elgondolkodtató volt Márta István értekezése 
(Hétvégi jogalkalmazás, ZV V. 46.). Hiszen egyenjogúak nem azért lesznek a hétvégén is 
dolgozók, mert mindannyian pluszt kapnak munkájukért, hanem azért, mert azoktól is… 
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50. szám 05. 16. 

Pünkösd igazsága – Május, pünkösd hava, néhány helyen „veresünnep”, többek között a 

szövetség hónapja is. De akár a szövetségek, vagy szövetségeink hónapjának is 
nevezhetjük, már ha van kedvünk bárkivel bármilyen szövetséget kötni mostanában. Mert 
ugyan a szövetségek nem feltétlenül a virágillatú májusban köttetnek, ám nem... 

Vasutasból kancellár – A hír új, bár nem szenzáció, hiszen régóta beszéltek róla vasutas-
berkekben a Lajtán túl, és innen egyaránt: Christian Kern, az Osztrák Szövetségi Vasutak 
(ÖBB) vezérigazgatója Ausztria kancellárja lesz, no meg az Osztrák Szociáldemokrata Párt 
(SPÖ) új elnöke is egyben. Tehát mára valósággá lesz a mende-monda, vagy már az is lett... 

Forgalmász derbi Tuzséron – Évtizedes hagyománya van már annak, hogy a záhonyi és 
az eperjeskei forgalmi csomópont sportszerető dolgozói focibajnokságban mérik össze 
tudásukat, ügyességüket. Később csatlakoztak a baráti találkozóhoz a nyíregyházi kollégák 
is, így május tizedikén már három csapat, és persze a lelkes szurkolók és segítők… 

51. szám 05. 24. 

Kongresszus 16’ – Mondják, a demokrácia ünnepe a választás, ami kinek hogy, de az 

biztos, hogy egy szervezet életében nem csak fontos, de ünnepi alkalom is a leg-magasabb 
grénium tanácskozása. Ilyen nap volt május huszonegyedike szakszervezetünk életében, 
hiszen éves Kongresszusra gyűltek össze a küldöttek. Egész pontosan a 123-ból 109-en… 

A Hungrail a versenyképességért I. – Május 17-én ülésezett a Hungrail Magyar Vasúti 

Egyesület elnöksége, amelyen részt vett Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, 
valamint Dr. Kovács Imre, az RCH igazgatóságának elnöke is. Az Egyesület elnöke, Dr. 
Mosóczi László, aki nemrég az NFM közlekedésért felelős helyettes államtitkára lett. Az... 

Kinek az igazsága – Természetesen és kizárásos alapon az enyém. Ez már csak így van 
emberemlékezet óta, vagy még régebben, és ez is természetes. Már csak azért is, mert az 
ember érző lény, és az igazság elsősorban érzelem kérdése. Amikor véletlenül az értelemé, 
akkor is elsődleges, hogy presztizskérdést csinálunk bármiből: Akkor lehet csak igazságod… 

52. szám 06. 30. 

Horogra fel! – Mármint a halaknak, de addig még történt egy, s más. Először is kellemes 
nyári reggel várta Kisvárdán, a „Pontyos” partján a záhonyi terület legjobb horgászait és a 
műkedvelő közönséget. Május huszonnyolcadikán, hat óra tájban a tó halai kíváncsian 
tekintgettek a part felé, hiszen ennyi vasutast, hát még pecabotot ritkán látnak egyszerre… 

A Hungrail a versenyképességért II. – Az előző részben a vasúti árufuvarozás 
versenyképességével kapcsolatos elemeket tekintettük át, most ennek létszámhelyzetét 
vizsgáljuk. Jelenleg mintegy 1500 betöltetlen pozíció van, tehát 2020-ig 2000 fő vasutas 
szakember pótlása válik szükségessé fontos munkakörökben. Az is látszik, hogy a kritikus… 

Küldöttközgyűlés a Vasutas Egészségpénztárban – A vasutas Kölcsönös Kiegészítő 
Egészség-és Önsegélyező Pénztár május 26-án tartotta az ez évi második küldött 
közgyűlését. Kámán Sándor megállapította a határozatképességet, és a szokásos 
formaságok után Dr. Magos György, az igazgatóság elnöke megtette szóbeli kiegészítését ... 
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