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ZÁHONYI VASUTAS 
IV. évfolyam, 11. szám 2014. augusztus 18. 

Szára szakadt szandál 
Vagy pántja szakadt, vagy bármi mása. A lényeg, hogy a kicsiny 
baleset még a legformásabb csípejű asszonyt is bice-bócává 
teszi. Hiszen amikor egyik lábáról hiányzik valami, megszűnik 
testének kellemes hullámzása, gyönyörködtető billegése, 
összeomlik mozgásának látványos harmóniája. Mintha elmúlna 
valami, mintha véget érne a régmúlt idők biztonsága, tán még 
belül is megszakad valami – mintha megállna a történelem. 
Mindez nagyon kellemetlen annak, aki eredendően nem ilyen, 
pedig csak mondjuk, egy pántról van szó. De volt már példa 
rosszabb helyzetre is. 

Például, amikor egy csinos hölgy szoknyája alatt elszakad a fehér – lila, sárga, 
zöld, piros – alsó korca. Gondolnánk, ilyenkor a legcélszerűbb, mert a legkevésbé 
feltűnő, ha a szépasszony gyorsan megszabadul ruhadarabkájától, és lazán 
tovasétál. Talán ő is így gondolja, de korántsem biztos, hogy így teszi, mert mit 
tagadjuk, könnyen vibrálhat körülötte a levegő, ha menet közben kell segítenie, 
hogy kiléphessen alsójából. Ezért aztán előfordulhat, hogy mielőtt mégis megteszi, 
amit muszáj, ingó-bingó mozdulatokkal adja a világ tudtára, hogy mi történt. Ám 
sokkal szerencsésebb, amikor valami elszakad, mint rálelni a veszett fejsze 
nyelére. 

Mert az elszakadt pántot, szárat, 
bugyi korcát, vagy bármi hasonlót 

lehet javítani, ragasztani, varrni. Nyújtani vagy összehúzni, csűrni 
és csavarni, mígnem helyre áll a rend, visszatér a remény, és 
újra régi dallamára illeg-billeg az, aminek kell. De vajon mit 
tehetünk azon fejsze nyelével, melynek a végén már semmi 
nincs. Próbálkozhatunk, persze, ezzel-azzal, kereshetjük 
istenviláguntig a rávalót, de ugyanolyat képtelenség fellelni. No, 
meg mire jó átélni újra a történelmet, ugyanazt még egyszer? A jó sem olyan volna már, mint rég, a rossztól meg 
máris hasadni kezd még az a fránya nyél is, mint a hajnal. Utóbbi hasadva a legszebb, no de a nyél… 

Történelmet sajna nem szerezhetünk másikat, bármennyire is szeretnénk 
egyik-másik pillanatán változtatni, és bár szemezgethetünk belőle, attól 
még nem lesz se jobb, se szebb. Olyan, amilyenek mi voltunk, no és az 
elődeink, jobban járunk, ha inkább a folytatásra koncentrálunk. Az még 
nagyrészt rajtunk múlik, ám csak óvatosan, mert mint tudjuk, az ebül 
szerzett jószágot tőlünk is ebül vehetik el – anélkül mondván, hogy a 
kutyusokat bántanám, elég gondja lesz sokuknak még a mai vacsorával 
is. Szóval csűrhetjük, csavarhatjuk, ami elszakadt, meg kell javítani, ami 
elveszett, azt jobb elfeledni. Inkább keressünk másikat helyette, hiszen 
aki keres, az talál, lehet, hogy jobbat, talán még szebbet is, 
érdemesebbet. Akivel átmehetünk a hídon. 

Ne piszkáljuk hát a régmúltat, hanem írjuk tovább inkább történelmünket. 
Csak ne kövessük el azt a hibát, amivel sokan vesztettek már a sánta 
kutyával folyó versenyben, hiszen aki másnak hazudik, előbb-utóbb 
maga is beleesik. De mi nem esünk majd kétségbe, amikor szára 
szakadt szandál jut osztályrészül, mert már tudjuk, hogyan javítsuk meg, 
hogy visszanyerjük csendes, vagy éppen vibráló harmóniánkat. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

ISMERKEDÉS 

– Kisasszony! Megmondaná a telefonszámát? 

– Benne van a telefonkönyvben. 

– Jó, jó, de akkor legalább a nevét árulja el! 

– Az is benne van a telefonkönyvben...... 

 
 

ÉRKEZÉSI SORREND 

Az anya meglátja a lányát egy fiú ölében, és ráripakodik: 

– Azonnal állj fel! 

– Nem anya, én voltam itt előbb!!! 

SÚLYFELESLEG 

Miért kövérebbek a férjes asszonyok, mint az egyedülálló nők? 

Az egyedülálló nő hazamegy, benéz a hűtőbe, és bemegy a hálószobába. A férjes asszony 

hazamegy, meglátja, mi van a hálóban, és megy a hűtőhöz. 

Balogh Attila 
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A Záhonyi Vasutas harmadik évfolyama 

Tartalomjegyzék 

1. szám 2013. 05. 27 

Ülésezett a Vasutasok Szakszervezete Választmánya – A Választmány május 23-24-én 
Zamárdiban ülésezett, beszámolókat hallgatott meg és fogadott el. Elsőként Fridrich Imre 
Start Szakmai Képviselet vezető adott számot a megválasztása óta eltelt időszakról. Szóbeli 
kiegészítésében elmondta, hogy a MÁV Startnál hamarosan Üzemi Tanácsi választásokra 
kerül sor, melyen a VASZ közös jelöltekkel indul. 

Lesz-e megállapodás az RCH-nál? – Felkérést kaptam, hogy osszam meg néhány 
gondolatomat a Záhonyi Vasutas olvasóival, hogyan is látom az RCH-nál kialakult helyzetet 
– mit tagadnám, vegyes érzelmekkel tudok a kérdéshez közelíteni. A VASZ tagjai (VSZ, 
VDSZSZ, MOSZ) átadták a foglalkoztatás biztonságához szükséges megállapodás 
tervezetet. 

Az Unió rétje – Valamikor, nagyon rég, amikor még a kék útlevél olyan volt, mint az álom, 
járta egy találós kérdés: Mi a KGST címere? – Mi volna? Hét sovány tehén feji egymást a 
réten. Persze, akkoriban nem lehetett az ilyesmit újságban olvasni, de valahogy mégis. Mert 
ugyanabban az időben megjelent a rét a HVG-ben, azon is tehenek fejték egymást, és a 
szövegből kitűnt, hogy az Európai Gazdasági Közösség (EGK) ihlette készítőjét. Aki akarta, 
tudta, hogy a KGST-ről van szó, „hivatalos” nyelven. 

2. szám 06. 03. 

Nyugdíjas fórum – Az elmúlt héten szakszervezetünk nyugdíjasai fórumot tartottak a Protokoll 
teremben, ahová a környező települések bizalmijait három-négy fő is elkísérte. A részvételre most 
sem lehetett panasza a szervezőknek, a fórum kezdete előtt már megtelt a terem. Győri Istvánt az 
Országos Nyugdíjas Szervezet ügyvezető elnökét várták a fórum előadójaként, aki tizenegy órára 
érkezett meg. Természetesen a várakozás nem telt tétlenül, Csáki Jenőné kihasználva a közel egy 
órányi időt, aktuális kérdésekről tájékoztatta a megjelenteket. 

A tegnap múlása – Hónapok óta nem találja a helyét, pedig annak ellenére, hogy 

visszaforgott az idő kereke vagy száz évet, jól érzi magát. Eleinte talán még a szerelme is 
forróbb lett a kényszerűségből vállalt időutazásban, mint azelőtt, hiszen a lehetőség, 
ahogyan újra megismerhette Őt, a nagy csőd előtt számára elképzelhetetlen volt. A sok 
munka, gyakran nehéz munka ellenére boldogan telt az elmúlt néhány év, de napról napra 
jobban érzi, hogy valami régóta hiányzik az életéből. Sokat gondolkozott ezen, mostanában 
szinte már minden nap, míg végre rájött, mi az. 

3. szám 06. 11. 

Vasutas-akarat? – Családi sportnapra invitálja tagszervezeteinek tagjait a Vasutas 
Szakszervezetek Szövetsége (VASZ) június huszonkettedikére – olvashatjuk a Szövetség 
plakátjain. A helyszín a BVSC-pálya, ahová gőzös vontatta szerelvénnyel juthatnak el a 
Keletiből a messzebbről érkező versenyzők és családtagjaik. A különböző gyermekeknek 
szóló programok mellett válogathatnak a sportolni vágyók is, akár fizikai erejüket, akár 
szellemüket szeretnék összemérni, például íjászatban vagy ultiban. 
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4. szám 06. 18. 

A pudingot megesszük – a jelölteket megszavazzuk? – Tiszavirág életűek is lehetnek a MÁV-
START Zrt.-nél most megválasztott üzemi tanácsok és munkavédelmi képviselők mandátumai, hiszen 
ha megtörténik a fúzió a Trakcióval és a Gépészettel, akkor új választásokat kell kiírni. Mindettől 
függetlenül szakszervezeti berkekben óriási figyelem kísérte, és kíséri a még jelenleg is zajló 
voksolásokat. A figyelem középpontjában az idén megalakult Vasutas Szakszervezetek Szövetsége 
(VASZ) áll, mert bárhogyan is csűrjük-csavarjuk, a szövetség első komoly megmérettetéseként is… 

Megállapodás a Cargonál – Az már szinte megszokott, hogy év vége felé a tárgyaló felek 
megállapodást kötnek, hogy az előttük álló újévet úgy kezdjék, hogy az mind a munkáltató és 
a munkavállaló számára kiszámítható biztonságos környezetet biztosítson a feladatok 
elvégzéséhez. Arra kevésbé találunk példát, hogy valahol június közepén kössenek 
megállapodást a felek. Ha pedig tovább gondoljuk, ezt a konkrét esetet, arra még példát sem 
találunk, hogy egy hétfőn beadott kollektív munkaügyi vita három nap alatt lezárul, és … 

Egyenesen a barlangból – Miközben ősünk a mindennapi betevőért küzdött, azon járt az 
esze, hogyan keríthetné hatalmába a szomszéd barlangját, és ha már jóllakottan uralkodott a 
frissen szerzett birtokon, megvizitálta az aszszonynépet is. Ezen tulajdonságait gondosan 
megőrizte az ember, mert a pénz, a hatalom, no és a másik (tulajdona) iránti vágy korunkban 
is emberi jellemzők maradtak. Sőt, a látszat ellenére a vágyakról szóló információk, és azok 
megszerzésének lehetőségei sem sokat változtak: Az ősök világa is képekből állt, és a mai 
embert, no meg a vasutast is a szép látványa varázsolja el leggyorsabban. 

5. szám 06. 24. 

Szövetségesek sportnapja – „A figyelem középpontjában az idén megalakult Vasutas 
Szakszervezetek Szövetsége (VASZ) áll, mert bárhogyan is csűrjük-csavarjuk, a szövetség 
első komoly megmérettetéseként is felfoghatjuk ezt a választást” – írta múlt heti számunkban 
Juhász Tiborné, a záhonyi képviselet vezetője a napokban befejeződő startos üzemi tanácsi 
választások kapcsán (A pudingot megesszük – a jelöltet megszavazzuk?, ZV. III. 4. szám). 
Kétségtelen, az új Szövetség már nem kerülhető meg, és igaz lehet, amit még nem 
próbáltunk, arról találgathatunk, de csak nagyon keveset tudhatunk. 

6. szám 07. 01 

Jókedvű horgászverseny Záhonyban – Kellemes, napsütéses reggel várta június 
huszonkilencedikén a záhonyi terület idei Horgászversenyének részvevőit. A mezőladányi 
Pasku-horgásztó partján nem sokkal hat óra után Juhász Tiborné, a Vasutasok 
Szakszervezetének képviselet vezetője köszöntötte azt a csaknem száz versenyzőt és 
szurkolót, akik a természetbe vágytak múlt szombaton. A szabályok egyeztetése 
következett, majd sorsolással döntöttek a nagy horgászok a helyek kiosztásáról, miközben a 
tó lakói kíváncsian figyelték, mi történik a parton. 

7. szám 07. 08. 

Állásom – Nem jól áll – mondta nemrég az ismerősöm, és igaz, ami igaz, zavarba estem, 
mint egy valamire való térközjelző. Tudjátok, amikor a síneken bóklászik egy frissen 
szabadult kecske, maga után húzva rabláncát. Zavarom talán érthetőbb, ha elmondom, hogy 
kamaszkorom óta kedvencem, ami szerinte rosszul áll, ráadásul egy hölgy volt, aki 
minősítette az állást. Szóval kétségeim támadtak, vajon jó-e még valamire, sőt, egyáltalán 
alkalmas-e mindarra, amire nagy buzgalommal használom már régóta. 
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8. szám 07. 15. 

Bátorság és szolidaritás – A Vasutasnap ünnepi előkészületeit erősen beárnyékolta a 
bérfejlesztés kapcsán kialakult bizonytalanság. Az erről szóló hírek nemhogy naponta, de esetenként 
óráról órára is változnak, és jól tudom, nincs attól kellemetlenebb, ha egy kérdésre csak bizonytalan 
választ tudunk adni. Tagjaink persze nem voltak elnézőek velünk, őket nem igazán érdekelték holmi 
kifogások tulajdonosi döntésről, meg üzleti tervekről, ők – érthetően – eredményt akartak, s vártak. 
Ma már mindenki előtt világos, hogy milyen eredmény született Vasutasnapra. 

Hatvanharmadik ünnepünk – Még a múlt század első évtizedeiben kezdődött, és leginkább 
jótékonysági célja volt a vasutasok első közös rendezvényeinek, ami a háborús időkben már-
már elfelejtődött. Aztán 1950-től már hivatalosan is Vasutasnapot tartottak egykori 
kollégáink, gyorsan sok ezer embert megmozgató vasutas ünneppé vált július második 
vasárnapja. És ha Vasutasnap, akkor a környékbeliek számára Záhony, ZVSC sporttelep, 
ahol sok vasutas és családtagjuk vett részt július tizenharmadikán, a VOKE által szervezett... 

9. szám – 07. 23 

Ötletnuku uborkája – Bevégeztetett! Egész pontosan az történt, hogy megkérdeztem, mi 
tévő legyek, hiszen minden jel arra utal, hogy rendesen nyár van. Ő kapásból az uborkát 
emlegette, most van a szezonja, foglalkozzak hát vele, ahogyan egy rendes újságíróhoz illik 
nyáridőben. Erre úgy döntöttem, beállok plagizátornak, és előkerestem, mit írtam tavaly 
ilyentájt. No miről, hát a kovászos uborkáról, meg Krúdyról, mert hogy ínyenc lévén nagyon... 

10. szám 07. 29 

Menetkedvezményünk joga – A mór megette kötelességét, a mór mehet – jut valahányszor 
eszembe, amikor szóba kerül a kiszervezéssel létrejött – nem kedvezményezett – vasútvállalatoktól 
nyugdíjba vonuló kollégáink menetkedvezménye. Hiszen az egyébként jogutód cégtől nyugdíjazott 
vasutasok arcképesét egy rendelet téves értelmezése miatt 2009. novembere óta visszavonja a Start, 
figyelmen kívül hagyva az ombudsman jelentését is. 

Osztrák látogatás Záhonyban – Több hónapos egyeztetés végeredménye, hogy a héten 
Záhony térségébe látogatott a Rail Cargo Austria (RCA) igazgatója, Georg Kasperkovitz, 
valamint Clemens Först, az Rail Cargo Hungária (RCH) CFO-ja. Az említett vezetők a 
kinevezésük óta még nem jártak Záhonyban, de meg kell említeni, hogy Magyarországon is 
kevés helyen fordultak meg, ezért is nagy a látogatás jelentősége. A vendégeket Gáncsos 
István TÜK vezető fogadta, majd tájékoztatót adott a térségről és az ott folyó munkáról. 

Nem a ruha teszi a vasutast – De azért nem az igazi, ha az utas azt hiszi, segélycso-
magból kaptuk a szerelést! Julius 31-e a határideje a jövő évi Egyen- és formaruha igény 
leadásának, közben kapjuk az értesítést arról, hogy ruha érkezett a raktárba, amit felve-
hetünk. Éppen ideje már, gondoltam, hiszen oly rég kaptunk, hogy amit hordunk az eléggé 
viseltes, vagy civil. De a méretek, amit eddig leadtunk, szóval valami nem stimmelt vele. 

Rés a szíven – Ceglédig egy idős úrral, vagy inkább bácsikával utaztam, amikor felszállt egy 
negyvenes férfi. Letörtnek látszott, kicsit kótyagos is volt, nem nagyon figyeltem rá, de ők 
ketten beszélgetni kezdtek. Kiderült, hogy a fiatal férfit elhagyták, és a jól ismert szólással 
fejezte ki bánatát: Meghasad a szívem! Az idősebb vigasztalgatta, majd váratlanul így szólt: 
– Fiam, ne keseredj úgy neki, én is jártam már így, csakhogy nekem valóban megrepedt a 
szívem. Épp ilyenforma idős lehettem, mint te, és látod, itt vagyok, közel a nyolcvanhoz. 
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11. szám 08. 06. 

Csak együtt vihetjük! – Mint azt lapunkban már többször megírtuk, az országos bérajánlás 
elfogadásával úgy tűnt, elhárult az utolsó adminisztratív akadálya is annak, hogy három év után 
mégiscsak kapjanak a vasutasok béremelést. Persze, az ördög ezek után sem alvással töltötte idejét, 
mert talált más kifogást, most éppen azt, hogy a cégnek nincs pénze ránk. Talán még arra is 
emlékeztek, hogy bérajánlás elfogadását meggyorsította a Vasutas Szakszervezetek Szövetsége által 
a Vállalkozók Országos Szövetségének székháza elé szervezett demonstráció. 

Hetedszer a közösségért – A már hagyományos nulladik napi bemelegítés után pénteken 
indult a hetedik Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és Hagyományőrző Fesztivál Nosztalgia 
Zenésztalálkozóval, a grafika tábor kiállításával és egy jól sikerült motoros bemutatóval. És 
természetesen sok-sok vasutassal, köztük szakszervezetünk tagjaival, akik közül a 
szórakozás mellett többen kivették részüket a szervezésben és a lebonyolításban egyaránt. 

12. szám 08. 12. 

Egy csapatként – Interjú Kovács Imrével, a Rail Cargo Hungária (RCH) igazgatóságának 
elnökével. 

Mediánunk rejtelmei – Tanulmányaim során nagyon szerettem az átlagszámítást, anélkül, 
hogy tudtam volna, miért jobb azzal mérni a tudásomat, mint más módszerekkel. Például, ha 
volt matekból két egyesem, na jó, mellette még egy, akkor pofonegyszerűen rájöhettem, 
hogy bukta lesz. Mert a karókat összeadva és elosztva a darabszámukkal, bizony jegenye… 

13. szám 08. 21. 

Válasszunk ünnepet – Ismét egy munkaszüneti nap előnyeit élveztük – gyakrabban otthon 
pihentünk, elmaradt munkáinkat pótoltuk, vagy a vízparton hűsöltünk – és mint általában, alig 
jutott eszünkbe, valójában mit is kéne ünnepelni. Mentségünkre, hogy augusztus 
húszadikához is számtalan ünnepelni valót kapcsoltak már az elmúlt száz évben, kedve az új 
kenyér ünnepétől egészen az Alkotmány ünnepéig. Manapság a kenyér mellett többnyire az 
államalapítást, és államalapító királyunkat szokás emlegetni a nyár végi állami ünnepen. 

14. szám 09. 02. 

Szívből vagy okosan – Életünk során folyton döntésekre kényszerülünk. Már gyerekként is 
döntéseket hozunk, bár legtöbbször ezeket még a felnőttek befolyásolják. Aztán eljön az idő, amikor 
már tudatosan, legjobb belátásunk szerint mi magunk döntünk saját sorunk felől. Tehetjük ezt úgy, 
hogy pillanatnyi megérzésünkre hallgatunk, de tipródhatunk hosszú napokig, vagy akár hetekig is. 
Mérlegre tesszük a felkínált lehetőségeket, esetleg kikérjünk számunkra fontos emberek tanácsát. 

Képriport egy oktatásról – Augusztus utolsó hetében továbbképzésre utaztak a záhonyi 
képviselet tisztségviselői Zamárdiba. A három napos rendezvényen a debreceni titkárokkal 
együtt hallgattuk meg az előadásokat, a Vasutasok Szakszervezetének vezetőit, és 
megbeszéltük közös dolgainkat. A két területi képviselet vezetőjével, Juhász Tibornéval és 
Suszter Csabával az élen külön csoportokban is sorra vettük saját régiónk ügyes-bajos... 

Gondolatok béremelés után – Sok támadás éri a szakszervezeteket az idei béremeléssel 
kapcsolatban. Én azt mondom, mindenki maga döntse el, megtett-e mindent annak 
érdekében, hogy az érdekvédők a lehető legtöbbet tudják kiharcolni a beígért semmihez 
képest. 
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15. szám 09. 09. 

Együttműködés? – Úgy látszik, mindig vannak olyan történések, ami az amúgy sem nyugodtnak 
mondható vasutas kedélyeket borzolgatják. Még szinte túl sem vagyunk a bérfejlesztés körül kialakult 
bizonytalansági tényezőkön, ismét egy sokkoló hír, ami fel-háborodást kelt munkavállalóink körében. 
Arra a bizonyos együttműködési megállapodásra gondolok, amit a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgató 
asszonya a honvédelmi miniszterrel írt alá. 

Sportjában (is) él a nemzet? – Eszemben sincs kifordítani a legnagyobb magyarnak 
tulajdonított szavakat – nyelvében él a nemzet – már csak azért sem, mert nyelvünk és 
nemzetünk sajátosan egyedi viszonyáról valószínűleg nem Széchenyi István szólt így 
elsőként, hanem egy bizonyos Kőváry László 1841-ben. A Székelyhonról című művében 
Laborfalváról, és persze az egykori nagy színésznőről, Laborfalvi Rózáról írt részben, valahol 
a száznegyvennegyedik oldalon olvashatjuk a szállóigévé vált mondatot. 

16. szám 09. 16 

Gondolatok a Szövetségről – A szövetségről általában mindenkinek más jut az eszébe, de talán 
első hallásra mégis a politikai ugrik be, mivel napjainkban ezzel vannak tele a híradások. Pedig ezen 
kívül szövetségeket kötünk szinte az élet minden területén. Családban, munkahelyen, közéletben s az 
imént említett politikában is. A szövetségek érdekek mentén köttetnek, s nyílván ahhoz csatlakozunk, 
ami a legjobban szolgálja saját, vagy az általunk képviseltek érdekeit. Az, hogy a szövetség rövid vagy 
hosszú távon hasznos-e számunkra, a tőle elvárt eredmények függvénye. 

Vontatási Kupa 2013 – Idén a Nyíregyházi Vasutas Sportclub (NYVSC) pályáján rendezték 
meg a 39. Vontatási Kupát a MÁV Gépészet debreceni KJK szervezésében. Az egykori 
debreceni, miskolci, nyíregyházi és záhonyi Vontatási Főnökségek által alapított viadalra 
évente más helyszínen kerül sor, a csapatokat a régi vontatási szakágak állítják össze. 
Szeptember 13-án a nyíregyházi vasútállomáson, az üzemi étkezdében volt a gyülekező, 
ahol a csapatok megérkezése után Bujdosó János, a MÁV Gépészet debreceni KJK 
vezetője köszöntötte a résztvevőket, és ismertette a programot. 

Lesz-e második felvonás? – Hatvan éve, hogy Charles Erwin Wilsont, a General Motors 
(GM) akkori vezetőjét Eisenhower amerikai elnök miniszterré akarta kinevezni. A szenátusi 
meghallgatáson, kutatván az elfogultság lehetőségét megkérdezték tőle, tudna-e olyan 
döntést hozni, ami ellentétes a GM érdekeivel. A válasz igen volt, hozzátéve, hogy nem tud 
ilyet elképzelni, majd így folytatta: „Mert éveken át úgy gondoltam, hogy ami jó az országnak, 
az jó a General Motorsnak és fordítva”. Ezzel valami olyasmit akart mondani, hogy 1953-ban 
a legnagyobb amerikai munkaadó GM nemzeti érdekeket is szolgált. 

17. szám 09. 24. 

Csalóka számok – Érdekes írásra lettem figyelmes a szakszervezetek.hu weboldalon, a főcím 
állítása szerint „A 40-esek kilencven százalékának nincs megtakarítása”. Érdeklődve kattintottam a 
címre, s közben azon gondolkoztam, vajon mi lehet a többi korosztállyal. A cikk arról számol be egy 
online kutatás alapján, hogy a 40 éves korosztály a legpesszimistább a jövőt illetően. 

Visszavágó – A magyar vasút egyik legrégebbi hagyománya a keleti régióban több mint 
negyven éve ismétlődő focibajnokság, a Fakupa. A Záhonyban gyökerező kispályás derbi 
kezdetben a távközlős és a biztosító berendezések szakértőinek körében szervezett 
versengés volt, majd tavaly kiegészült a felsővezetékes csapattal, így a három szakma méri 
össze tudását és lelkesedését. 
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18. szám 10. 01. 

Lelkünk tükre – Mindannyian utáljuk, mégis nagy kedvvel műveljük, akár nap, mint nap. 
Gyakran mérgezi meg életünket, de az sem ritka, hogy kéjes örömmel kapcsolódunk a lánc-
ba, esetleg magunk indítjuk kacskaringós útjára, és izgatottan várjuk, miképp fordul vissza. 
Mert többnyire visszafordul, ami nem mindig szívderítő, bár sokszor igen hasznos. Időnként 
zavart okozunk, de épp ez a cél. 

19. szám 10. 07. 

Emléknapunkról – Talán mindannyian elmerengtünk már azon, hogy életünk során tudunk-e olyat 
alkotni, amire az utódaink emlékezni fognak. Ezek az érzések egy-egy temetés vagy megemlékezés 
alkalmával felerősödhetnek bennünk, mint október negyedikén, egykori titkáraink sírjainál. 

Mesterhármas a tóparton – Farkasordító hideg fogadott bennünket Oroson, az Erdélyi 
major horgásztavának partján. Na jó, egyetlen ilyen négylábút nem láttunk, de bíz’ hallani 
véltük hangjukat, amint a sötétben próbáltuk kitalálni, ki kicsoda, és ki kivel van. Úgy értem, 
csapatban, mert egy újmódi horgászversenyre gyülekezett a debreceni, a miskolci és a 
záhonyi terület három-három csapata, mégpedig a Vasutasok Szakszervezetének regionális 
pecaderbijére, fittyet hányva hidegre és harasztot zörgető farkasokra egyaránt. 

20. szám 10. 15 

Megtartotta hetedik kongresszusát a KSZOSZ – Pénteken, a Vegyész Szakszervezet 
székházában tartotta hetedik kongresszusát a Közlekedési Szakszervezetek Országos Szö-
vetsége (KSZOSZ), melynek alapító tagja a Vasutasok Szakszervezete (VSZ) is. A mintegy 
harmincezer alkalmazottat számláló tömörülés tagja a Teherfuvarozók Európai Szakszer-
vezetének (ETF), tagszervezetei a Közúti Közlekedési Szakszervezet, a Pályavasúti… 

Nyolcasainkról – A nyolcas egy szép szám. Elég, ha ránézünk, hiszen a formája az embert 
idézi, különösen a hölgyeket, ráadásul azon kevés számunk egyike, amelyik be van fejezve. 
Másképpen a kerek egészet, a befejezettséget sugallja, mondhatnánk, a nulla mellett az 
egyetlen igazságot. De hát a nullára még ránézni is rossz, a nyolcas viszont lefektetve is 
szép, vízszintesen már nem csak tökéletes, de a végtelent is szimbolizálja. 

21. szám 10. 21. 

Szövetkezés rejtelmekkel – „A Mozdonyvezetők Szakszervezetét, a Vasutasok Szak-szervezetét és 
a VDSzSz Szolidaritást tömörítő Vasutas Szakszervezetek Szövetsége (VASZ) rendkívüli küldöttgyűlést 
tartott október 17-én. A VASZ többek között megfogalmazta jövő évi bérkövetelését, illetve 
leszögezte, hogy a 2014. elején várható átszervezések miatt senkit nem lehet elbocsátani, és az 
érintettek nem járhatnak rosszabbul.” – olvashatjuk a VSZ honlapján is közzétett sajtóközleményben. 

Ülésezett az Európai Üzemi Tanács Teherszállítási Szekciója – Október közepén 
Magyarországon tartotta soron következő, kétnapos ülését az Európai Üzemi Tanács 
Teherszállítási Szekciója. Vállalatunk képviseletében Lévai Zsolt (VDSZSZ), Mózes Tibor 
(VDSZSZ), Zlati Róbert (VSZ) és Zubály Bertalan (VSZ) volt jelen. A találkozón a résztvevők 
átfogó képet kaptak a Rail Cargo Austria és a Rail Cargo Hungaria 2013-as évének 1-8… 

Szövetségek szövetkezése – A szocializmusban is léteztek, sőt, kevésbé látványosan, de 
működtek is szakszervezetek hazánkban, és mindannyian egy szövetségbe – konföde-
rációba – tömörültek, ami Szakszervezetek Országos Tanácsa néven futott. A tömörülés 
természetesen akkor is érdekből történt, de alapvetően nem a melósok érdekéből, hanem az 
akkori hatalom kedvéért, mondván, így azon az egyen keresztül könnyebben lehet mindet… 
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22. szám 10. 28. 

KMvB regionális fórum Debrecenben – A MÁV Zrt. Központi Munkavédelmi Bizottsága 

regionális fórumot tartott október 21-én Debrecenben, az állomás nagy oktató termében. A 
fórumra meghívtuk a Debrecen Területi Igazgatóság vezetőit, a csomóponti vezetőket, a 
területen működő munkavédelmi bizottságok tagjait, valamint a szakszervezetek területi 
ügyvivőit. A meghívottak elfogadták a meghívást, és részt vettek a regionális fórumon. 

Kitüntetettünk – Az Idősek Világnapján Dávid Ilona elnök-vezérigazgató, a vasútért 
végzett munkájáért dicséretben részesítette Fejes Lajost, a záhonyi nyugdíjasok 
alapszervezetének ma is aktív munkatársát. 

Októberi gondolatok – Hiába szép az idei október, mégis csalóka, hiszen a jó idő ellenére 

is látszik, hogy végérvényesen mögöttünk a hosszú, sokunknak valóban forró nyár. Még a 
kitartó fák is megadták magukat az elmúlásnak, persze, könnyű nekik, kaptak pár hónap 
pihenőt. De mi tovább megyünk, hátunkon cipelve a nyár minden örömét és szomorúságát, 
ki-ki sorsa szerint, és igyekszünk mosolyogni hozzá. 

23. szám 11. 04. 

Nyugdíjasok között Záhonyban – Múlt kedden megélénkült a záhonyi Vasutas Művelődési 
ház környéke. Aki október huszonkilencedikén arra járt, rácsodálkozhatott, milyen sok 
nyugdíjas ismerőse van, csak azt kellett megtudnia valamelyiküktől, hogy-hogy ilyen sokan 
összegyűltek azon a szép őszies napon. Az ok egyszerű, aznap került sorra a záhonyi terület 
nyugdíjas szervezetének évi küldöttgyűlése. 

Budapesten járt Christian Kern, az ÖBB Holding vezérigazgatója – Bizonyára sokan 
emlékeznek arra, hogy júniusban a VASZ elnöke Bécsben találkozott Kern úrral. Az ÖBB 
Holding vezérigazgatója akkor megígérte, mindenképp eljön Budapestre, hogy megköszönje 
a munkavállalói képviselőknek a vállalat eddigi átszervezésében nyújtott konstruktív 
segítséget. Sőt, azt is ígérte, ha már itt jár, egy középtávú megállapodást is szívesen… 

Munkavédelmünkért – A legtöbb kollégának, ha ezt hallja, a kényelmetlen 
védőfelszerelések, néha értelmetlennek tűnő szabályok, az unalmas oktatások és a 
bejárások előtti-közbeni harctéri idegbaj jut az eszébe. Holott a munkavédelem sokkal több 
mindent takar, talán vannak, akik nem tudják, hogy külön törvényben van szabályozva. 
Valószínűleg még többen nem tudják, hogy a munkavédelemben is van külön… 

24. szám 11. 11. 

Tárgyalások az RCH-nál – Az év vége közeledtével minden vállalatnál számadást 
készítenek, és elkezdik tervezgetni a következő évet. Így történik ez az RCH-nál is, hiszen 
már szeptemberben egy középtávú tervezéshez kezdett a menedzsment, amely alapjául 
szolgálna egy, a munkavállalókkal megkötendő, mindenre kiterjedő középtávú 
megállapodásnak. Azt töredelmesen be kell vallani, hogy a középtávú megállapodásról... 

Kicsi mese – Győzike nagyon rendes ember. Először is, mert hasonlít rám. Aztán meg 
azért, mert hasonlít azokra, akiket szeretek vagy tisztelek. Hogy miért? Például ő is szereti a 
jót, a szépet. Mi is. Szereti a gazdagságot és a jólétet. Mi is, bár nemigen próbáltuk, de néha 
úgy teszünk. A fajtánkból való, mert bizony – sokunkhoz hasonlóan – nem az önzetlenség a 
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legfőbb erénye. Legfeljebb szóban, esetleg dalban, úgy nem olyan macerás. Azt tartja, a 
verseny mindenek felett. Akár felettünk is. Szereti, ha fölöttünk lehet.. 
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25. szám 11. 18. 

STG – Egy újabb mozaikszó, amit lassan meg kell tanulnunk, ha tájékozottak akarunk maradni a 
vasút berkein belül. Biztos vagyok benne, hogy nincs a Kedves Olvasóink között, aki nem ismerné a 
rövidítést, de a teljesség kedvéért: „S” mint START, „T” mint TRAKCIÓ, „G” mint Gépészet. Érdeklődve 
olvasunk minden újdonságról, tájékozódunk, hogy minél jobban tájékoztathassunk. Többek között 
ezek is motiváltak, amikor az elmúlt hét keddjén vonatra ültem, hogy részt vegyek a MÁV-START Zrt. 
Debrecenben megrendezett fórumán. 

Bécsi egyezség kézfogással – Bécsben véget értek az RCH-nál a KSZ- és bértárgyalások. 
Nézzük sorjában a dolgokat. Hétfőn a tárgyaló felek asztalhoz ültek, de nem tudták egymást 
meggyőzni saját álláspontjukról. A munkáltató delegációját vezető Clemens Först elmondta, 
sajnos nincs több lehetősége, új ajánlatot nem tud tenni. Ha pedig figyelembe vesszük a 
korábban a VASZ által megfogalmazott kéréseket, amelyek a létszámhiányos területek 
vonzóbbá tételét célzó eszközök kidolgozására irányultak, akkor egyértelmű, hogy… 

Veszélyes Üzem – Szinte minden oktatáson halljuk, hogy a vasút veszélyes üzem, és 
mindenféle módon sulykolják belénk, hogyan kerüljük el a baleseteket. Ez így helyes, és ez 
mindannyiunk érdekét szolgálja. Még mielőtt megvádolna bárki stréberséggel, néhány 
indokot prezentálok. 

Se ki, se be… – …mondta a székely, amikor beszorult a szerszáma. Próbálta így, meg úgy 
is, volt gyengéden óvatos, talán még durva és kemény is, ám semmit nem haladt előre. No 
meg vissza sem, úgy beszorult. Szégyenszemre segítségért is folyamodott, jöttek is a jó 
tanácsok innen is, meg onnan is, de minden hiába, a szerszám csak nem akart mozdulni. No 
– mondta csak úgy magának – itt valamelyikünknek el kéne múlni, hogy változás legyen! 
Amúgy nem gondolta ő azt az elmúlást komolyan, de ha beszorulunk, sok mindent könnyen 
kimondunk, ami eszünkbe jut. 

26. szám 11. 25. 

Ismét soron kívül – Ma már talán senki sem csodálkozik rá, hogy a négy éves „számozott” 
kongresszusaink mellett évenként is kell tartanunk. Idén november 23-án már a helyszín sem volt 
szokatlan, hiszen tavaly is a Best Western Hotel Hungaria adott otthon rendezvényünknek. Persze 
kötelező jelleg ide, kötelező jelleg oda, volt és van mondanivalója egy-egy kongresszusnak. 

Egy megállapodás, és ami mögötte van – . Az RCH életében az elmúlt hét nagyon fontos 
állomás lett, de menjünk sorjában. Az utazásaim során a MÁV-os barátaink, kollé-gáink 
gyakran mondják, „nektek, cargosoknak könnyű”. Nézzük csak, miért is könnyű nekünk… 

Záhony, és megint Záhony – A Záhonyi Vasutas olvasói bizonyára emlékeznek arra, hogy 
néhány héttel ezelőtt, október 29-én Budapesten járt Christian Kern, az ÖBB Holding 
vezérigazgatója. Ennek a látogatásnak szeretném egy fontos momen-tumát feleleveníteni: 
Kern úr a tárgyalások során többször kifejezte, milyen fontosak a keleti kapcsolatok, és a 
záhonyi régió az ÖBB számára. 

Az úr, és a mama – Még a szocializmus lájtos korszakában hallottam egy előadást, melyben 
az előadó a párt, pontosabban A Párt érdemeinek kivesézése után sorra vette az állam 
feladatait. Ezeket a gondolatokat érdekes módon nem felejtettem el, sőt, néha tettem is 
hozzájuk az idők folyamán, majd a rendszerváltozás idején izgatottan figyeltem, mi történik 
körülöttem. Aztán egyre ritkábban figyeltem, és egyre többet bosszankodtam, ha mégis, mert 
úgy tűnt, az államunk folyamatosan képtelen jól ellátni azt, amiért van. 
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27. szám 12. 02. 

Akiknek jut, és akiknek nem – Ha minden jól megy, hamarosan egy hosszú, és sok elemében 
homályos történet végére érünk: Elviekben, sőt, úgy tűnik, gyakorlatilag cirka harminckétezer forint 
üti minden vasutas markát, ráadásul nettóban. Esetleg minden vasúti dolgozóét, vagy majdnem 
mindegyikét. Mert több részlet is változott az évek során az elhíresült „cargos pénz” tekervényes 
útján, de egy aprónak látszó, ám sokaknak annál fontosabb pontban lelkes egyetértés… 

Mátyás király igazsága – Hunyadi Mátyásról mindenkinek az igazságosság jut az eszébe. 
Mindenki tud róla egy-két népmesét, amit az iskolában olvasott róla s mindegyik a 
bölcsességét, igazságosságát meséli el. Talán kevesebben vannak, akik azt is tudják róla, 
hogy valójában igazi „népnyúzó” volt, hiszen annyi adót vetett ki, amit napjainkig senki más 
nem. Adót kellett fizetni a kapuért, a kéményért és még számos dologért. 

Lila gyertyák fénye – Tegnap volt Advent első vasárnapja, és biztosan vannak még, akik 
ilyenkor koszorút készítenek, sőt, gyertyát is gyújtanak. Az első adventi koszorú, vagy inkább 
az alapötlet egy protestáns, Johann H. Wichern német evangélikus lelkésztől származik, aki 
egy szekér kerekét állította élére, és huszonhárom gyertyát tett rá. 

Bécsben járt a VSZ Nőbizottsága! – Az osztrák vasutas szakszervezet meghívására az ITF 
Nők elleni erőszak akciónapja alkalmából néhányan ellátogathattunk Bécsbe. A hideg idő 
ellenére a november huszonötödikén tartott nemzetközi találkozó nagyon tanulságos, és 
érdekes volt számunkra. Az előadásokon az osztrák kollégák részletes tájékoztatást adtak... 

28. szám 12. 09. 

Újra egy csapatban a Mikulással – Ha december, tél, sőt még hó is, akkor Mikulás-Kupa! 
Múlt szombaton másodszor jöttek össze a küzdeni vágyó csapatok, hogy egymással és a 
Mikulással randizva mérjék össze kitartásukat, ügyességüket és tudásukat a Vasutasok 
Szakszervezete záhonyi területének sportnapján. Szurkoló kollégák és családtagok árgus 
szemei előtt a versenykiírás szerint teremfociban és ultiban gyürkőzhettek egymásnak azok.. 

29. szám 12. 16. 

Időnk és pénzünk – Év vége felé szokásunk, hogy visszatekintünk az elmúlt hónapokra, és 
megpróbálunk valamiféle összegzést végezni az eredményekről, a sikerekről vagy éppen a 
negatívumokról. Teszem ezt most értékelő szemmel, tagjaink elvárásainak tükrében. Mi is lehet a 
legfontosabb elvárása a munkavállalónak? Többek szerint a munkahelyek megőrzése kerülhet az első 
helyre, és bizony manapság nem épp azért, mert a munka nemesít. 

Ülésezett a Vasutasok Szakszervezete Választmánya – A hét végén három napos ülést 
tartott a VSZ Választmánya. Az ülésen elhangzott több beszámoló a területi 
képviseletvezetők részéről, valamint aktuális érdekvédelmi és szervezetpolitikai kérdések is 
napirendre kerültek. Megtárgyalta a Választmány szakszervezetünk jövő évi költségvetés… 

Mint a Duna – Feketével kezdődik, feketével végződik, mi az? – hangzott gyermekkorom 
egyik találós kérdése, és mi tagadás, gondban voltam a válasszal. A keleti szegletben épp 
csak hallottam a Dunáról, esetleg iskolai kiránduláson láttam közelről, mint megannyi 
sorstársam. Később alaposabban is megismertem, sőt a „rakodópart alsó kövén” is ültem… 

Statisztika – Winston Churchill egykori brit miniszterelnököt a második világháború idején 
mindenféle kimutatásokkal és számokkal akarták meggyőzni a szakértői valamiről, mire az 
öreg szivaros a legendák szerint azt mondta: „Én csak egy statisztikának hiszek. Amit én 
hamisítottam.” 
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30. szám 12. 23. 

Karácsonyra – Ezekben a napokban a karácsonyi várakozás tölti el szívünket, lelkünket, sokaknál a 
Karácsony misztikuma keresi helyét az emberek lelkében. Tegnap meggyújtottuk az adventi koszorú 
utolsó gyertyáját is, és próbálunk felkészülni az előttünk álló napokra, akár a szeretetet ünnepeljük, 
akár születésnapot, vagy mint sokan, mindkettőt. Ma azonban még mindenki rohangál, igyekszik 
beszerezni az ünnepi asztalra valót, megvásárolni a még hiányzó ajándékokat, hogy a Szenteste 
álmaink szerint sikeredjen. 

Egy csapat maradjunk – A világvége már megint elmaradt, így a záhonyi terület titkári 
testülete idén is megtarthatta évzáró ülését. Juhász Tiborné képviselet vezető üdvözölte a 
megjelenteket, és a határozatképesség megállapítása után előterjesztette a napirendi 
pontokat, melyeket a titkárok elfogadtak. Elsőként a Területi Központ vezetőjének 
beszámolója volt soron, amit előzetesen mindenki elektronikusan, a helyszínen pedig 
nyomtatott formában is megkapott. 

Kinyújtott kéz a jövőbe – Dolgozói fórumot tartott december tizennyolcadikán a Rail Cargo 
Hungaria (RCH) érdeklődő vasutasainak Kovács Imre, a cég igazgatóságának elnöke. A 
rendezvényt Gáncsos István, a záhonyi Területi Üzemeltetési Központ (TÜK) vezetője 
nyitotta meg, köszöntve az RCH első emberét, aki újabb három évig töltheti be posztját, 
valamint Kerekes Miklóst, a megyei Közgyűlés Fidesz-KDNP frakcióvezetőjét, és a megjelent 
kollégákat. A TÜK vezetője elmondta, hogy a Közgyűlés által nemrég megalakított 
Nemzetközi Kapcsolatok és Határmenti Együttműködés Bizottságának Kerekes Miklós lett… 

31. szám 2014. 01. 06. 

Menjünk tovább – Ma sokunknak az első munkanapja van idén, de tudom, sok kollégának mindegy 
volt, hogy Karácsony, vagy Szilveszter, esetleg Újév napja következett, mert valamelyiket, vagy többet 
is ezek közül szolgálatban töltöttek. Ők nagyon jól tudják, mint egykor én is sokat morfondíroztam 
ezen, az igazi vasutas lét velejárója, hogy nincs megállás, hiszen azért vagyunk, hogy menetrend 
szerint induljanak, érkezzenek a vonatok, bárhol dolgozzunk is. 

Milyen volt, milyen legyen? – Ilyenkor, év elején mindenki számadást készít és értékeli a 

mögöttünk hagyott évet. Így teszek én is, hiszen bennünket, záhonyiakat mindig a „tonna” 
érdekel, mit is teljesítettünk. Annak ellené-re értékelhetünk, hogy az elmúlt esztendő 
többször is megtréfált bennünket, hiszen volt nagy hó, de nem kímélt bennünket az árvíz, s 
kaptunk a belvízből is bőven. 

Libakakas – Így, az ünnepek után, amikor még nem nagyon pihentük ki a hosszúra nyúlt 
pihenés fáradalmait, jól esne kicsit lazábban venni a szorgos hétköznapokat. Jó lenne, de 
mivel egy új év jött el új kihívásokkal, új feladatokkal, ezért többségünk megpróbál kétszeres 
erővel nekiveselkedni a feladatoknak (vagy nem). Valljuk be, nem mindig sikerül a 
veselkedés, mert ha kiesünk a ritmusból, akkor sokszor a nagy akarásnak nyögés a vége. 
Inkább leírok néhány anekdotát, ami velem, és kollégáimmal esett meg az elmúlt… 

Vagy amit akartok – Vízkereszt napja a görög epifánia szó magyarul megjelenést jelent, 
ami elsősorban a napkeleti bölcsek, közismerten a Háromkirályok feltűnésére utal. Nem 
öltöttek királyi külsőt ahhoz, hogy megláthassák az újszülött Jézust, pedig a korunkbeli, 
vallásukat gyakorló keresztényekhez hasonlóan hitték, hogy szintén királyhoz igyekeznek. 
Oka lehetett, hogy kétezer éve sem volt mindennapos a királyok flangálása a sivatagban, 
mint ahogy mostanság sem divat kisestélyiben, vagy frakkban nézelődni egy igazi jászol 
környékén. Ám a rejtőzködés sosem ment ki a divatból, elég a Mátyás királyról költött… 
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32. szám 01. 13. 

Év eleji zsongás – Az idei év elején sem szerepelt a naptárunkban a láblógatás napja, pedig a 
hosszúra sikeredett kéthetes szabadság után még kedvünk lett volna elmerengeni az ünnepek alatti 
eseményeken. De hatodikán belecseppentünk a munka közepébe, és hamar tudatosult bennünk, hogy 
bizony ez az év a választások éve lesz. Mert ugye országgyűlési képviselőket választanak a polgárok, 
tisztújítási év van szakszervezetünkben, de a mindezek előtt üzemi tanácsokat és… 

Veled vagyunk – Napjában sok emberrel találkozunk, némelyekkel csak futólag, másokkal a 

munkánk révén, és persze van jócskán olyan kollégánk, aki sok idegennel, a mindannyiunk 
számára fontos utasokkal kerül hosszabb-rövidebb ideig kapcsolatban. De bármi oka van is, 
hogy csak összefutunk, vagy szándékosan beszélünk meg „randit” másokkal, sokszor 
megkérdezzük, hogy vagy, mi újság? A válasz a kérdés gyakoriságához igazodik, ami… 

Türelmes gondolatok – Pontosan négyszázhatvanhat éve, hogy a tordai Országgyűlésen 
az első erdélyi fejedelem, János Zsigmond hathatós támogatásával az emberiség törté-
nelmében elsőként törvényben hirdettek vallásszabadságot. Nagyrészt feloldotta az Erdélyt 
megosztó vallási ellentéteket, így a Habsburgok és a törökök által „ölelt” fejedelemség 
egységesebb, következésképp jóval erősebb lett. 

33. szám 01. 20. 

Maratoni egyeztetések – Az elmúlt hét csütörtökéről már előre lehetett tudni, hogy nem lesz 
rövid, de abban mindannyian bíztunk, hogy legalább eredménnyel zárul. Helyi érdekegyeztetőkre 
kaptunk meghívást Debrecenbe, kilenc órakor a JBK-nál, majd ebéd helyett déli tizenkettőkor a 
TSZVK-nál kellett lennünk. A két érdekegyeztető legfontosabb témája a MÁV-START Zrt. Kollektív 
Szerződés Helyi Függelékeinek a tárgyalása volt. Mivel a munkáltatói előterjesztéseket időben… 

Okos vagy tojás – Te nem is vagy baloldali – vágta a fejemhez pár hete egyik kedves 
ismerősöm, miután cáfolni próbáltam egy állítását, mely a mindkettőnk által jól, de 
valamelyest különböző oldalról ismert szocializmusról szólt. Nem válaszoltam, de 
elgondolkodtam a dolgon, és azóta többször is feltettem magamnak a kérdést, most akkor 
baloldali, vagy jobboldali vagy, te okostojás – és bizony kétségeim támadtak a választ... 

34. szám 01. 27. 

Szolidaritás – Gyakran használjuk a szolidáris kifejezést, de legalább ilyen gyakran feledkezünk el a 
szó igazi jelentéséről, pedig nincs érdekvédelem szolidaritás nélkül. Mert bizony nem elég 
hangoztatni, hogy a közérdek szempontjait tartjuk szem előtt, cselekednünk is a köz érdekében kell. 
Ha csak fennhangon hirdetjük, de közben másként gondolkodunk és teszünk, valami nincs rendben. 
Persze, tudom, nem könnyű az egyéni érdekeinket, ambícióinkat háttérbe szorítani, amikor azt… 

Okos, vagy tojás – Ha már vannak sejtelmeink az ideológiák mibenlétéről, megpróbálhatunk 
magunknak is alkotni egyet. A következő lépés, hogy pártot is válasszunk, melyeknek 
biztosan van eszmerendszerük, tehát ideológiájuk, és összevethetjük a mienkkel. Pártot 
legalább olyan nehéz felelősen választani, mint párt. Persze, párunk kiválasztása kellemes 
elfoglaltság (volt, vagy lesz), és többnyire nem szellemi fejtörés közepette születnek... 

Megint január – Megint január, tehát megint kezdődik a nyomtatvány kitöltési, leadási 
mizéria. Minden hétre jut valami papír, amit ki kell tölteni, leigazolni, leadni határidőre. A 
jobbik eset az, ha csak ki kell tölteni, leadni, és nem kell máshová elvinni, leigazoltatni, vagy 
egy-két igazolást beszerezni. 
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35. szám 02. 03. 

Két nap, három találkozó – Felgyorsultak az események január végén Záhonyban. 

Huszonhetedikére vasútvállalatok, csomópontok helyi vezetői kaptak meghívást egy kötetlen 
beszélgetésre a náluk tevékenykedő titkárainkkal, a Vasutasok Szakszervezetének 
vezetőivel, és a MÁV illetve RCH Központi Üzemi Tanácsának elnökeivel. Az eszmecsere 
célja egy régi-új kérdés, a térség helyzetének, jövőjének megvitatása volt. Másnap reggel 
szakszervezetünk vezetői és az RCH KÜT elnöke Eperjeskére látogattak, ahol a... 

Vihar előtti csönd – Jót tett velünk a dohányzás elleni törvény, ezt senki sem tagadhatja. 
Tisztább a levegő az épületekben, a közintézményekben, a munkahelyeken, a vonatokon. 
De ami még ennél is fontosabb, minket, dohányosokat összehoz pár percre a friss levegőn. 
Ilyenkor aztán megy az eszmecsere a globális felmelegedés hatásairól, a politikusuk viselt 
dolgairól, a kikapós asszonykákról, a hétköznapi eseményekről és még minden másról. 

36. szám 02. 10. 

Emberek és értékek – Gyakran hisszük, ha valahol már többször is jártunk, akkor nem érhet 
meglepetés bennünket, és jobb, ha más programot keresünk magunknak. Rácáfolt erre a 
hétvége, hiszen az idén harmadszor megrendezett Ajaki Farsangi Disznótoros Fesztiválon 
nem csak az volt meglepi, hogy alig esett az eső a tavalyihoz képest, no meg, hogy az idén 
még több köz-disznó „jelent” meg kora reggel a helyszínen. A városba látogatók jóvoltából 
néhány rekord is megdőlni látszott, kezdéskén nyomban a jókedv és vidámság terén.. 

Van (arc)képünk hozzá – Kedves olvasóim! Újabb határidőhöz közeledünk, mert egy jó 
hónap, és megint le kell adnunk a felnőtt, na jó, nagykorú gyerekeink iskolalátogatási- és 
jogviszony igazolásait, ha nem akarjuk, hogy hosszas utánjárás, sőt, kemény bünti legyen a 
következmény. Biztosan mindenki hallott egy-két sztorit arról, hogy kinek a gyerekétől, 
hogyan vonták be az arcképes igazolványt, és aztán mennyi utánjárás és utazgatás árán 
sikerült azt visszaszerezni. Jó pénzért, persze. 

37. szám 02. 17. 

Forgalmászok között – Évzáró-évnyitó bizalmi testületi ülést tartottak a forgalmászok Záhonyban, 
ahonnan nem hiányozhatott a Forgalmi Szakmai Képviselet vezetője, Szabó Gyula sem. A testület 
tagjai elfogadták a tavalyi év pénzügyi beszámolóját, majd megbeszélték az idei év legfontosabb 
teendőit. Ezek közül tényleg a legfontosabb dologról, Pokolné Tünde helyettesítéséről is kellett 
dönteni, mert Tünde pár hónapig nem tudja ellátni az alapszervezeti titkári feladatait. 

Okos légy, tojás! – Amikor az álmaink – ideológiánk – letisztultak, már nagyjából tudjuk, 

hogy milyen mozdonyt is szeretnénk. Persze, könnyen mellényúlhatunk, és az áhított, 
formás és méltóságteljes Nohab, netán valami csinos fiatalabb helyett kerti törpével leszünk 
kénytelenek összeborulni. Ilyenkor sokan úgy érzik, hogy menten összedől a világ... 

Megkezdődött – Biztosan nagyon sokan emlékeznek még arra a reklámra, amiben egy 
kissrác ugrál a kanapén, miközben azt kiabálja, hogy: Apa kezdődik, kezdődik...! Most mi is 
így vagyunk, megkezdődött, megkezdődött a kampány. Eddig is szokva voltunk ahhoz, hogy 
a híradásokban és parlamentben ment az anyázás (miközben a parlementi büfében… 
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38. szám 02. 24. 

Létszámcsökkentés – Az elmúlt héten került sor a Cargo Területi Szakmai Bizottságunk kibővített 
ülésére, melyre meghívtuk Zlati Róbert szakmai képviseletvezetőt, hogy személyesen tájékoztassuk, 
illetve tájékozódjon a záhonyi helyzetről. A találkozón részt vett a két cargos alapszervezet titkára, 
Hamzáné Vigh Judit és Balogh Attila, valamint Zubály Bertalan az RCH KÜT elnöke, Kovácsné... 

Utópia és az emberi lélek – Czap Ferenc huszonkilenc éves, Záhonyban él, dolgozik és ír, 
ahol egyre többen ismerik meg a vasutas írót. Az utolsó szavak című novellája 2011-ben 
látott napvilágot, második könyve, a Nanda pár hete az Underground Kiadó jóvoltából jelent 
meg. Miközben kezdenek összeállni a harmadik mű gondolatai, nagyon várja már… 

Egyenlő eséllyel – A hét elején Záhonyból heten vettünk részt Nyíregyházán, az 
esélyegyenlőségről szóló továbbképzésen. Mivel köztünk a hétből csak egy hölgy akadt, 
kezdtük sejteni, hogy ez a téma valószínűleg nem egyszerű eset, de amikor Miskolcról is 
befutott a csapat, nagyot fordult a nembéli arány, hiszen tizennégy nőt egy szem férfi kísért. 

39. szám 03. 03. 

Ülésezett a Választmányunk – Február 27-én ülésezett a Vasutasok Szakszervezete 

Választmánya. A határozatképesség megállapítása után bemutatták Matisné Tóth Ágnest, ő 
a pécsi területről lett új tag, majd az első napirendi pontban a VSZ által kötött kollektív 
szerződés erejű megállapodásokat értékeltük. Meleg János és Kotter József alelnökök… 

Okostojás szalamandra – A politikusok szívén viselik sorsunkat, és miközben igyekeznek a 
kedvünkben járni, fél szemmel a sajátjukat vizslatják. Érthető, nem akarnak áldozattá válni a 
köz igen labilis oltárán, amúgy meg azok vessék rájuk az első követ…például akik akár a 
politikán kívül, de többet tesznek a közért, mint ők. Tudom, vannak olyanok is, de nem el… 

Öszöd, nem öszöd, nem kapsz mást! – Megboldogult gyermekkorom idején az esős nyári 
napokon nem volt más választásom, vagy olvastam, vagy megvártam a tíz órát, hogy a tv-
ben kezdődjék a matiné (persze hétfőnként ez még nem volt opció). Választék bőségesen, 
mert egyik nap a Tenkes kapitánya (imádtam: füben, fában, vizben van a gyógyulás... 

Nőnapi köszöntő 

40. szám 03. 10. 

Matek, vagy valami más? – Az elmúlt héten a VASZ rendkívüli Küldöttgyűlésén vettem részt, ahol 
többek között szóba került az idei bérfejlesztés ügye is. Tagjaink elégedetlensége a témát illetően 
kézzel tapintható volt, döntenünk kellett és döntöttünk is, hogy a bértárgyalások megkezdése, a 
bérfejlesztés kikényszerítése érdekében demonstrációt szervezünk. A VASZ már tavaly év végén… 

Választás 2014 – Ebben az évben a parlamenti és európai uniós képviselők, valamint az 
őszi önkormányzati választás mellett üzemi megbízottak, üzemi tanácsok valamint 
munkavédelmi képviselők választására is sor kerül. Tehát nyugodtan kijelenthetjük… 

Ég vele most, ég veled... – Azt a számot Tóth Zoltán, a Republik gitárosa írta pár éve. 
Koncertjeiken a lányaimmal sokszor együtt énekeltük, de nem gondoltuk, hogy milyen hamar 
aktuális lesz. Tavaly, március 11.-én a nagyobbik lányom hívott telefonon, és elcsukló 
hangon csak annyit mondott: Apa, Cipő meghalt. Nem tudtam neki mit mondani, csak.. 

Csalfa, szeszélyes kikelet – A hölgy szeszélyes, ám izgalmas belépővel érkezett: 
Tudtunkra adta, ő mondja meg, mikor, mit és hogyan tehetünk – vele. Egyszerű volt, semmit. 
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Sőt, nem tudhatjuk azt sem, mit jelent, amikor szemei huncut csillogásával néz ránk, és mit, 
amikor kegyetlenné válik az arca. Csak sodródhatunk ide-oda billegő lelkének árjával… 
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41. szám 03. 17. 

„Építsük fel újra Záhonyt!” – Záhony és a vasút történetének összefüggéseivel kezdte 
Juhász Tiborné vitaindító beszédét a március tizenharmadikára, Záhony jövőjéről 
meghirdetett találkozón. Emlékeztetett, hogy januárban már szervezett a Vasutasok 
Szakszervezete Záhony jelenéről, jövőjéről egy fórumot, ahová a vasútvállalatok Záhonyban 
dolgozó vezetőit hívta meg. „A rendezvény talán legfontosabb tanulsága, hogy szűknek… 

Megfakult ünnepek, meggyalázott jelképek – Táncsics Mihályt azért börtönözték be1847-
ben, mert olyan dolgokat mert leírni, mint hogy a magyarság egésze a nemzet része, tekintet 
nélkül arra, hogy szegény-e, vagy gazdag, netán nemes, vagy jobbágy. Ő úgy gondolta, 
őseink a Vereckei-hágón együtt érkeztek az új hazába, tehát mindenkit ugyanazok a jogok 
illetnek meg. Nagyon szép és nemes gondolatmenet, de az akkori Hatalomnak… 

42. szám 03. 24. 

Választási nagyüzem – Talán már elcsépelt kijelentés, hogy a választások évét éljük, de hogy már 
most nagyüzem van, az senki előtt nem kétséges. Jelesül az üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő 
választásokra gondolok, hiszen jelenleg azok zajlanak. Van ahol már lezárult, van, ahol éppen most 
folyik, és van, ahol az előkészületek zajlanak. S, hogy tartsam a sorrendet, akkor először arról írok, 
ahol már befejeződött. 

IKSZ – Bizony, elég ritkán veszem a számra, pedig – titkon – nagyon szeretem. Még jobban 

szeretném, ha kedvemre játszhatnék vele, és úgy tűnik, ebben az évben többször is lesz rá 
lehetőségem. Néha elgondolkodok, vajon jól bánok-e vele? Legutóbb különösen vigyáztam, 
mégis kétségeim vannak. hogy mindent jól csináltam Például nem voltam-e pazarló, vagy 
éppen szűkmarkú, helyes-e, hogy a szívem is vezérelt, vagy inkább csak az eszemre kellett 
volna hallgatnom? Nem könnyű kérdések, ő pedig nem válaszol. De én bízok, hogy… 

43. szám 03. 31. 

Tarolt a VASZ – Ismét túl vagyunk egy megmérettetésen, térségünkben lezárultak a MÁV-START 
Zrt.-nél az Üzemi Tanács és munkavédelmi képviselő választások. Bár a hivatalos eredményhirdetésig 
még várnunk kell pár napot, de az aláírt jegyzőkönyv alapján a választással összefüggő vitás kérdés 
nem merült fel. Debrecenben, a Járműbiztosítási Központban mindkét testület kilenc-kilenc fővel 
alakul meg, a végeredmény papírforma szerint zárult, hiszen a VASZ jelöltjein kívül más jelölt nem... 

Cirkuszt, kenyeret! – Hajdanában, az ókori Rómában, ha a köznép tűrhetetlennek ítélte a 
helyzetét, ezzel a jelszóval vonult az utcára. A hatalmon lévők tudták, hogy még mindig 
olcsóbban megússzák a dolgot, ha teljesítik a kérést, mintsem erővel leverjék a népet. 
Osztottak hát kenyeret (néha még pár garast is), mert tele hassal nagyon ritkán csinálnak 
forradalmat, és rendeztek nagyszabású cirkuszi játékokat, amin mindenki nagyon). 

Válasszunk! – Hajdanában, amikor még az ég is kék volt, és a fű is zöld, lehettem 8-10 
éves, és véletlenül elkottyintottam magam a szüleim előtt, hogy melyik kislány is tetszik, 
édesanyám csak annyit mondott (bár határozott elképzelése volt arról, hogy ki is a nekem 
való): a te szemed még kerek, ahányat lát annyit szeret. Lehet, hogy igaza volt. Teltek... 

Üdv! – Pár nap híján két éve már annak az áprilisnak, amikor lapunk hírül adta: Vad Sólyom, 
a Vadgalambászok Demokratikusan Szárnyaló Szervezetének (VDSZSZ) főgalambásza 
megvilágosodott. Mindez a sok évig konkurens madarászcsapatnak számító 
Vadgalambászok Szervezete (VSZ) Turbék utcai székházának közelében történt (a Sáros 
utca és Torzsa utca sarkán), lévén, hogy épp a szomszédos Sáros utcában toporgott... 
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44. szám 04. 07. 

Megalakultak az RCH-nál az üzemi tanácsok és a munkavédelmi bizottságok – A Munka 
Törvénykönyvében meghatározott, a választást követő 15. napon belül mindenhol 
megalakultak az Üzemi Tanácsok és a Munkavédelmi Bizottságok, természetesen így történt 
ez Záhonyban is, március 31-én. Az alakuló üléseken a választási bizottság elnöke, 
Szikoráné Rinkács Irén mellett részt vett a TÜK vezetője, Gáncsos István. Megválasztásra… 

Tobzódik a tavasz – Már több éve tervezem, hogy a ház elől kivágom a tuját, de még eddig 
a legtöbb, amit elkövettem ellene, az volt, hogy gyalázatosan megmetszettem. Tettem 
mindezt azért, hogy a család is rájöjjön végre, semmi keresnivalója nincs azon a helyen. De 
a perspektíva sok minden megváltoztat. Amit alulról-oldalról csúfnak látunk… 

Zsákbamacskáink – Biztosan sokan emlékszünk még, amikor búcsúkon, templomok 
környékén a bazárok kínálatának alapvető eleme volt a zsákbamacska nevű valami. 
Gondosan becsomagolták, jó sok, szép papírba, szerettem is nagyon. Kissrác koromban volt 
némi kellemes izgalom, amíg megtudtam, hogy mi az, ami felét sem éri az árának. Amíg 
csak tapogatni tudtuk, kedvünkre fantáziálhattunk, vajon mi van a csinos és tetszetős … 

45. szám 04. 15. 

Szabályok mentén – Mindennapjainkat szabályok között éjük, melyeket legtöbben igyekszünk be 
is tartani. A szabályokat van, hogy ránk erőltetik, van, hogy magunknak szabjuk. A ránk erőltetett 
normák alól elég sok esetben megpróbálunk kibúvót keresni, de azt jogosan gondoljuk, hogy a 
magunk szabta korlátokat mindig tartsuk is be. Persze ez alól is lehetnek kivételek, gondoljunk csak… 

Szakadások – Az elmúlt hónap során jó párszor előfordult, hogy a nappalos szolgálat után 
igencsak fülelni kellett az utastájékoztatót, vajon mennyit késik a City. Mert onnan tudtuk, 
hogy mennyivel később fogunk hazaérni, és igen, többször negyed-félórás késésekkel 
indultunk. Mi, vasutasok, immel-ámmal még meg is értjük, hogy mi miért történik. De az… 

Lapozzunk! – Hál’ Istennek, vége van. Épp ideje volt, újra bátran nyithatjuk ki a vízcsapokat, 
hátha víz jön belőle politika helyett. Nem baj, persze, hogy volt, ez a rendje a dolgoknak, 
csak mint mindig, most is hosszúra sikeredett. De válogathattunk kedvünkre, ikszelhettünk 
jobbra, balra, izgulhattunk kicsit, és elmélkedhettünk, hogy volna nekünk jobb. Megvan az 
eredmény – kinek bejött, kinek nem, ahogy az már lenni szokott – és akiknek az a dolguk... 

46. szám 04. 22. 

Szabályok nélkül – Talán vannak olvasóim között, akikben a múlt heti (ZV. III. 45. sz.), Szabályok 
mentén című írásom nyomán felvetődött, hogy szőrszálhasogatás a szabályok betartását elvárni. Szó 
sincs arról, hogy a „szabál, az szabál” elv lett volna cikkem ihletője, sőt! Híve vagyok a rugalmas 
gondolkodásnak, különösen, amikor ránk erőltetnek előírásokat anélkül, hogy megkérdeznék a 
véleményünket, de úgy vélem, a magunk alkotta... 

Hogyan lehet egy törvényt értelmezni? – Az elmúlt hét kétségtelenül legnagyobb 
eseménye a Központi Üzemi Tanács, és a Központi Munkavédelmi Bizottság tagjainak 
delegálása volt a Start-nál és az RCH-nál. Már az előkészületek alatt is sejlett, hogy… 

Húsvét után – Nagypénteken megszakad valami azoknak a szívében, akik ismerik és vallják 
Jézus történetét – mondta öreg útitársam – de Húsvét vasárnapján minden gyarlóságainkat 
levetkezve újra kezdődhet az élet. Tisztábban, őszintébben, sikeresebben is, ha vágytunk 
ilyen életre. És mi a helyzet az ateistákkal? – vágtam közbe, amire ő így felelt: A 
hitetleneknek is van nagypéntekjük, sokkal többször átélik a nagypéntek szomorúságát… 
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47. szám 04. 28. 

Jog és gyakorlat – Tanulni hasznos elfoglaltság, hiszen valóban a tudás talán az egyetlen, 
amit senki nem tud elvenni tőlünk, és sokak szerint jó is tanulni. De korántsem mindegy, 
hogy kitől tanulunk, tanulhatunk, és fontos, hogy miképp tudjuk legkönnyebben magunkévá 
tenni azt, amit szeretnénk alaposabban megismerni. Mindkettőnek nagy jelentősége volt… 

Piros tojás, fehér nyuszi, májusi virág – „Hogy azokból a régi jó dolgokból semmi sem 
maradt” – mondja a reklámban az öregúr, és talán van némi igazsága, amire a legjobb példa 
a Húsvét és a hozzá kapcsolódó szokások. Általános iskolában volt olyan osztálytársnőm, 
aki kisbetűvel írta be az emlékkönyvébe (a mai lányok biztos nem is tudják, hogy mi az... 

48. szám 05. 05. 

Érdem és felelősség – Régen, fiatal vasutas koromban egy idősebb kolléga mondott nekem egy 
okos dolgot, aminek az értelmét akkor még nem kerestem: „A fiatalság nem érdem, csak állapot.” 
Most, lassan harminc év elteltével gyakran eszembe jut ez a mondás, pedig akkori kollégám alig volt 
pár évvel idősebb, mint most én, és már nyugdíjba készülődött. Igen, akkor ötven pár évesen… 

Újra kinyílt – Mármint a tavasz. Idén már nem először, ráadásul pont anyáink ünnepére 

megint elbújt egy kicsit. De csupán azért, hogy ha újra megtaláljuk, még jobban örüljünk 
neki. Persze, nem mindenkinek sikerül majd, hiszen a május illataival, színes virágaival és 
csábításaival együtt huncut évszak. Korántsem biztos, hogy nekünk nyílik, sőt, lehet, hogy ő 
sem tudja kinek, miért. Vagy inkább titkolódzik, a tavasz már csak ilyen. Mentségére szól… 

49. szám 05. 12. 

Szabályok és kakukkfióka – Az elmúlt hetekben tovább gyűrűztek az üzemi tanácsi választásokat 
kísérő anomáliák, melyek kikerülni látszanak a hitelesnek és korrektnek mondható keretekből. 
Ezúttal, nem tudni, hogy önerőből, vagy külső bíztatásra, de már a bíróságot is bevonta sajátos 
igényeinek érvényesítésére a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete (MTSZSZ). De… 

Okostojások évadja – Megfontoltan, vagy hebehurgya módon, aktívan, netán otthon 
kókadva, de a nagyjából nyolcmillió szavazásra jogosult okostojás eldöntötte, merre tovább a 
következő években. Sokan örülnek, hiszen az ország sorsa, jövője kedvükre van kijelölve, 
mások meg bosszankodnak, mert vagy a főrendező nem tetszik nekik, vagy a már ismerős… 

Május – Az év ötödik hónapja talán a legszebb, leg eseménydúsabb időszaka az évnek. A 
természet tobzódva mutatja meg az élet erejét, ami este még csak száraznak látszó kóró, az 
másnap reggelre rügyező ág, estére már virágzó fácska. Orgona, hárs, bodza, akác 
pompázva virágzik és ontja bódító illatát (na meg milliárdnyi pollent az allergiások örömére) 

50. szám 05. 20. 

Kampány nagyüzemben – Tegnap elkezdődtek Eperjeske Forgalmi Csomóponton az üzemi 
tanácsi és munkavédelmi képviselő választások, a jövő héten pedig Záhony Csomóponton 
folytatódnak. A kisebb-nagyobb zökkenők ellenére sikeresnek mondhatjuk a VASZ jelöltállítását, de 
ahogy mondani szokták, majd a végén kiderül, hogy mennyire sikerült arra alkalmas személyeket… 

Kacsingatós jog – A szegény ember sérelmet szenvedett módos szomszédjától, ám tudta, 

érezte, hogy igaza van, ezért a bíró elé vitte a dolgot. Az ki is tűzte a tárgyalást, és a 
szegény ember adott neki kosárba zárva egy nagytaréjú kakast, mert akkoriban a 
pereskedők tartották el az igazság embereit. Eljött a tárgyalás napja, a bíró meghallgatta 
őket, majd döntött – a módos szomszéd javára. Nagyon elkeseredett a szegény ember… 
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51. szám 05. 27. 

Dühömben, ha már meg lettem szólítva – Talán csak egy Freudi elszólás volt a szerkesztő 
részéről, hogy az Istvánt és a Pistát hozta fel például, de engem majd mindenki Pistinek hív. 
A lényeg nem is az, hogy becézzük-e az illetőt, vagy az anyakönyv szerinti nevén szólítjuk, 
hanem a hangsúly, a modor, az indulat, ahogyan azt tesszük. Nem veszem magamra a 
cikkben leírtakat, sőt nagyon is valós problémának érzem a háttérben megbúvó… 

Okos vasutas uniója – Lábnyomaink még ott éktelenkednek a szavazófülke közepén, amint 
toporogva, netán határozottan beikszeltük, akit jónak láttunk – már aki, persze, de 
remélhetőleg sok vasutas élt a lehetőséggel. Tudjuk, vagy azt hisszük, a vasárnapi voksunk 
már kevésbé fontos, mint az áprilisi volt, hiszen Brüsszel olyan messze van legtöbbünknek, 
mint a világ csodavasútjai, hát még az Unió. Pedig korántsem biztos, hogy jól hisszük, mert 
bizony akár akarjuk, akár nem, nagy jelentősége van ennek a förmedvénynek a halandó... 

52. szám 06. 02 

Ülésezett szakszervezetünk Választmánya – A Választmány május 28-29-én két napos 
ülést tartott Zamárdiban, ahol a harminc tagú testületből huszonöt fő jelent meg. Az első 
napirendi pontban a 2013. évi mérleg-beszámolót tárgyalta meg a testület, az előterjesztő, 
Molnárné Szlávik Györgyi a Pénzügyi és Ellátási Osztály vezetője szóbeli kiegészítés 
lehetőségével is élt. A pénzügyi eredmény terv közelben maradt, és szóba került még az 
ESSZA, mely 2007. óta elkülönítetten működik. A Zamárdi üdülő felújításával 
kapcsolatban… 

Helyzet van az RCH-nál – Az elmúlt héten bekövetkezett az, amit már régóta rebesgettek: 
Az RCH-nál csoportos létszámcsökkentést fognak bejelenteni. A május 27-én megtartott 
Központi Üzemi Tanács ülésen Mark Perz, humán igazgató jelenlétében átadásra került a 
szakszervezeteknek és a KÜT-nek a szándéknyilatkozat, mely szerint az RCH teljes 
szervezetét érintően 19 fős létszámcsökkentést akar a vállalat végrehajtani. 

Májusi eső – A szólás azt mondja, hogy a májusi eső aranyat ér, hallottam egy történetet 
ezzel kapcsolatban. Az atyafiak beszélgettek templom után, és az egyik váltig azt hajtogatta, 
hogy nagyon kellene már az eső. Meghallotta a pap is, hogy mennyire kívánja az esőt, mire 
megkérdezte: Mondd barátom, el is tudod állítani az esőt? Mire az emberünk megszeppenve 
válaszolta, hogy nem. A pap erre azt mondja az embereknek: Atyámfiai, esőt csak az 
kívánjon, aki el is tudja állítani! 

Három, kettő, egy... – Harmadik éve, hogy egy vidám májusi huszonegyedikén, záhonyi 
vasutasok között megszületett az ötlet: Csináljunk egy saját lapot, amolyan „belső 
fogyasztásra”, a záhonyi vsz-esek, vasutasok tájékoztatására, esetleg szórakoztatására. 
Mosolygós nap volt minden szempontból, és reménykeltő, gondolván, talán még olvasóink is 
lesznek előbb-utóbb. Mihamar tettek következtek, és május harmincadikán kijöttünk a 
Záhonyi Vasutas első számával. Hogy mennyire volt jó ötlet Pokolné Tündétől, a záhonyi 
forgalmászok titkárától a bográcsolásra való invitálás, azt az olvasók hivatottak eldönteni. 
Csakúgy, mint azt, hogy Juhászné Erzsó, a záhonyi képviselet frissen megválasztott 
vezetőjeként miért látott fantáziát az ötletben. De a buli igazán jól sikeredett, és egyre többen 
vannak, akik szerint az újság sem rossz. 
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