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ZÁHONYI VASUTAS 
V. évfolyam, 6. szám 2015. július 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 előtt láthatták, 
hallhatták a hivatalos megnyitót, melyen Dr. Seszták 
Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter, Dávid Ilona, a MÁV 
Zrt. elnök-vezérigazgatója, a rendezvény fővédnöke, és 
Kovács Imre, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának 
elnöke, valamint Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere 
köszöntötték a vendégeket. Ünnepünk védnökei 

Vólentné Sárvári Piroska, a MÁV Zrt. pályavasúti üzemeltetései főigazgatója, 
Csépke András, a MÁV-START Zrt. üzemeltetési vezérigazgató helyettese, 
és Farkas József, a Záhony-Port Zrt. vezérigazgatója voltak. A vendégek 
között láthattuk az ukrán és a szlovák vasutak képviselőit is. 

Az ebéd előtt elhangzó köszöntők sorában szóló Dávid Ilona ráérzett 
valamire, mikor azt mondta, a vasutasok élete egyik Vasutasnaptól a másikig 
tart, ami igazi évforduló számunkra. Az elnök-vezérigazgató asszony 
kiemelte, hogy nem működhetünk hatékonyan, „ha nem tartunk, nem 
tartozunk össze, mint egy családban, mindenkire szükség van.” Majd 
hozzátette, sokat kell tennünk azért, hogy a vasutas szakmára ismét büszkék 
lehessünk. „Azon dolgozunk – folytatta – hogy ne csak a társaság 
eredményei, ne csak a naturális mutatók javuljanak, hanem vasutasaink 

közérzete is javuljon”. Jó volt hallani e szavakat, annál is inkább, mert több helyen összecseng 
szakszervezetünk által a Vasutasnapra kiadott Közleményben megfogalmazott elvárásokkal. 
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A Vasutasnap alkalmából 
több záhonyi tagtársunk 
munkáját is elismerték 
vezetőik. A központi 
ünnepségen vette át a MÁV-START vezérigazgató-helyettes dicsérő oklevelét Nagy László Zsolt, 
nemzetközi vezető jegyvizsgáló, és Záhony TÜK vezetői dicséretet kaptak Mártha Lászlóné raktárnok, 
valamint Czifra Miklós árufuvarozási operátor. Továbbá Benke Sándor, Kocsijavító Fényeslitke dolgozója 
vezérigazgató-helyettesi dicséretben, Szenes Zsolt, LV ügyvezetői dicséretben részesült. Mindannyiuknak 
gratulálunk, és további sikereket kívánunk! A Záhony-Portnál pénteken, a Port nap keretében adják majd át 
a vezetői elismeréseket. 

Dolhai József 
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Vasutasnapi villámkérdések 

Jövőre ismét jókedvűen! 

Pár nap híján egy éve nyilatkozott lapunknak Kovács Imre, a 
Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke a sóstói 
Vasutasnapon. Akkor többek között a vasutasok nagy 
családjáról is beszélt, melybe minden vasútvállalat dolgozóit 
beleértett, ám azóta sok minden történt. 

Mostanában egyre többen érzik Záhonyban, úgy az RCH-nál, de a 
Záhony-Portnál különösen, hogy ridegebbé vált a családi hangulat. 

Sajnos a „családon” kívül eső fejlemények miatt jelentős 
átrendeződés történt a kelet-nyugati vasúti áruforgalomban, ami 
valóban súlyosan érinti mindkét céget. De továbbra is fontos a régió, 
nem írtuk le Záhonyt! Sokat teszünk azért, hogy változzon a helyzet, 
például a Dunaújváros felé irányuló vasércszállítmányok 
visszaszerzésért, de amíg a forgalmakat nem tudjuk visszaállítani, 
rugalmas, humánus eszközökkel próbáljuk megoldani, hogy ne 
embereket kelljen elküldeni. Keressük, mi az a minimális rossz, 

amivel lehet kezelni a helyzetet. Ez például az állásidő, vagy egyéb mobilitási programok 
kidolgozása, és a foglalkoztatási megállapodás számunkra a legfontosabb most. A többi vasutas 
számára is azt kívánom, hogy ne csak a cargosok érezzék ezt a biztonságot. Az 
érdekképviseletek kommunikációjából is látszik, hogy gyakorlatilag ugyanazt szeretnék, amit mi 
közösen elértünk a cégünknél. Annak, hogy a kollégák most egy kicsit felszabadultabban 
vehetnek részt az ünnepségen, ez a megállapodás az alapja. 

Tavaly, a Skanzenben bizakodóan beszéltünk a „Selyemvasút” lehetőségéről, az orosz-ukrán 
fejleményekre gondolva mit várhatunk ezzel kapcsolatban? 

Azt gondolom, nem lehet mindenért az orosz-ukrán konfliktust hibáztatni, de sajnos ez már nem 
realitás sem a záhonyi, sem más környékbeli határátmenetekkel. Most azon dolgozunk az ukrán 
vasúttal együtt, hogy a déli úton, Kazahsztánon és Azerbajdzsánon, illetve Törökországon, vagy 
Odesszán, a régi tradicionális Selyemúton próbáljuk hozni az árut. Ha sikerül Odesszából 
Ukrajna felé forgalmazni, akkor Záhony lehet a következő állomás, ami egy teljesen más 
koncepció, mint az előző volt Kína-Oroszország viszonylatában. A tárgyalások intenzíven folynak, 
és évvégre műszakilag lehetővé válik ezen az úton a közlekedés, szállítás. 

Visszatérve Záhonyhoz, összességében várhatjuk, hogy helyreáll a családias hangulat? 

A legfontosabb, hogy forgalmat hozzunk ide, utána már csak rajtunk múlik, hogy ezt a régi 
záhonyi igazgatóságot, amit közösen húztunk, nem mondom, hogy szervezetileg, de üzletileg 
létrehozzuk. Ez azért volna fontos, mert ha kitekintünk, hogy miért van a szlovákoknak előnyük, 
láthatjuk, hogy ők továbbra is egy igazgatóságot alkotnak, egy kézben van az átrakás, a szlovák 
cargo, ami hatalmas versenyelőny. Hiszen egyben sokkal jobban lehet optimalizálni, mint 
partícionális érdekek mentén előrehaladni. 

Akkor maradjunk abban, hogy az integráció Záhonyban is egy kicsit előre halad majd… 

…igen, és hogy jövőre ismét jókedvűen beszélgethetünk! 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

A MÉDIA HATALMA 

Egy fazon sétál a Central Parkban, amikor észreveszi, hogy egy pitbull megtámad egy fiatal fiút. 

Odarohan, megragadja a kutya nyakörvét, és addig szorítja, míg a kutya teljesen meg nem adja 

magát. Özönleni kezdenek az újságírók, ünneplik a fazont. Megszólal az egyik: 

– Akkor holnap lehozzuk a hírt, hogy "A New York-i hős megmentette egy kisfiú életét”. 

– Az igazat megvallva én nem vagyok New York-i. 

Akkor "Az amerikai hős megmentette egy kisfiú életét". 

– Nem is vagyok amerikai. 

– Hát akkor hová valósi? 

– Pakisztáni vagyok. 

Másnap az újságok címlapján ez jelenik meg: "Egy iszlám fundamentalista szerencsétlen kutyát 

kínzott a Central Parkban. Az FBI keresi az al-Kaida szálait." 

 

TEREMTÉS 

Isten megteremté a férfit, és mert elégedett az eredménnyel, ezért megteremté mellé a nőt. Egy idő 

után látva a helyzetet, megsajnálja a férfit és megteremté neki az alkoholt... 

HATÓSÁGI VIZSGA 

A szőke nő vizsgázik, a professzor kérdezi: 

– A XX. század melyik nagy gondolkodójával beszélgetne legszívesebben, legyen az élő vagy akár 

halott? A szőke gondolkodóba esik, ilyen kérdésre nem számított. Egyszer csak tétován 

megszólal: Hát, azt hiszem az élővel!!! 

Balogh Attila 
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