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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 11. szám 2013. augusztus 6. 

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. 

A siker titkán lehet vitatkozni, de az biztos, hogy a demonstráció eredménytelen lett volna, ha szakszervezetünk 

nem kellő súllyal vesz részt azon. Hogy ez mit jelent? Nem mást, mint hogy több száz VSZ-tag töltötte 

szabadidejét Budapesten, mindannyiunk érdekében. Mert siker attól még nem lesz, mert néhányan zászlókat 

lengetünk, de még attól sem, ha kisebb csoportokban sztrájkba lépünk. A munkaharc ereje a sokadalomban 

van, amikor látják az illetékesek, hogy nem pár lelkes kolléga akciójáról van szó. 

Természetesen a sztrájkot, mint végső lehetőséget igyekszünk elkerülni, ezért a Szövetség 

július huszonkettedikén levélben fordult a miniszterhez, kérve a vasút üzleti tervének 

módosítását a bérfejlesztés érdekében. A levélre mindeddig nem kaptunk választ, ezért 

tovább kell lépnünk, és a VASZ július 31-én úgy döntött, demonstrációt szervez, ezúttal a 

minisztérium székháza elé. Amennyiben nem érkezik válasz, illetve ha az számunkra 

elfogadhatatlan, akkor augusztus huszonharmadikán, déli tizenkét órára megtöltjük a Fő 

utcai minisztérium előtt az utcát, nyomatékosítva azt, hogy elszántak vagyunk érdekeink 

védelmében. 

Vajon valóba elszántak vagyunk? Ez korántsem költői kérdés, hanem nagyon is a valóságról szól. Mert a siker 

első feltétele, hogy a minisztérium épületében lássák, a vasutasok nem csak szóban, vagy levelekkel küzdenek 

önmagukért. Tudom, hogy megint sokan készülünk a fővárosba utazni, de azt is tudom, hogy még többen 

készülnek, és talán sosem érnek oda. Mert sokakban van egy gát, valami olyan benső késztetés, ami csupán 

addig tart, amíg még messze az időpont, de ahogy közeledik, alábbhagy a lelkesedés. 

Hogy miért, azt nem könnyű megfogalmazni, de valami olyasmi, amit leginkább a jól 

ismert, kissé humoros, de azért sokatmondó szólással fejezhetünk ki: Fogjuk meg, és 

vigyétek! Sokan vannak, akik megfogják, talán még segítenek emelni is, de a 

csapatmunka nem erősségük. Jóindulatúan nem azokra gondolok, akik szeretnék, 

hogy mások kaparják ki helyettük a gesztenyét, inkább azokra, akiknek bíztatásra és 

sikerélményre van még szükségük, hogy megtanulják, csak együtt vihetjük előre 

gondjaink megoldását. 

Juhász Tiborné 

 

Rail Cargo Hungária Zrt. 

Augusztus harmadikán Záhony térségében járt Kovács Imre, az RCH igazgatóságának elnöke, 
hogy személyesen győződjön meg az informatikai rendszerek bevezetéséről. A látogatás során 
a helyi vezetőkkel értékelték ki az akadozva haladó folyamatot, és egyeztettek a további 
teendőket illetően. 
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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. Annál is inkább, hiszen a jövőért 
való összefogás és közösségépítés a fesztivál létének és a Vasutasok 
Szakszervezetének egyaránt fontos célja. A nemrég várossá lett település 
önkormányzata díjat is alapított Kultúráért és Közösségért címmel, amit a régi 
vasutas családból származó polgármester, Kerekes Miklós adott át az első nap 
éjszakáján, egy fergeteges Lord koncert zárásaként. Az átadás érdekessége, 
hogy az első díjazott Snapsz Band zenekar tagjai mögött a Lord zenészei álltak.  

Ha közösség, akkor nem hiányozhattunk mi sem, 
így az ajaki nyugdíjasok alapszervezetén kívül egy 
Záhony térségéből verbuválódott vasutas társaság 
is helyet kért magának a második nap főzőcskéző, 
több mint negyven csapat között. 
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Pucoltunk, hámoztunk, kavartunk, és aki értett 
hozzá közülünk, az főzött is, mégpedig birkapör-
költet, csülköt és jóféle ajaki töltött káposztát. 
Közben már javában zajlott a nagyszínpad 
környékén a szombat fő eseménye, egy igazi 
jegyespár és a vőfély ajaki hagyományok szerint 
előadott műsora. Később a násznép bemutatko-
zott a város utcáin, melyen ott volt Zlati Róbert, a 
VSZ Cargo Szakmai képviselet vezetője is. 

De mindezek előtt a fesztivál hivatalos megnyitóját 
láthatták az érdeklődő külföldi és hazai vendégek, 
akiket elsőként Kerekes Miklós polgármester 
köszöntött, köztük a három díszvendéget: Seszták 
Miklós és Kozma Péter országgyűlési képviselőket, 
valamint Kovács Imrét, a Rail Cargo Hungária 
(RCH) igazgatóságának elnökét. Ők főnásznagy-
ként vettek részt a hagyományőrző programokban. 
Meglepetés már a megnyitón is volt, amikor Kovács 
Lehel, Tamási Áron szülőfalujának, Farkaslakának 
első embere egy székely zászlót adományozott a 
városnak, amit polgármesterünk vehetett át. 

A vasárnap hagyományosan a Nagyboldogasz-
szony-napi búcsú és körmenet napja, ahol a 
testvértelepülések képviselői mellett szokás szerint 
felekezeti hovatartozástól függetlenül nagy szám-
ban vettek részt a város lakosai. A szertartás 
végén Seszták Miklós felolvasta, majd átadta 
Orbán Viktor miniszterelnök ajakiaknak szóló 
személyes üdvözletét. A délután testvértelepü-
léseink jóvoltából a nemzetköziség jegyében indult, 
és sok ismerős arccal találkozhattunk ismét, szó 
szerint és képletesen is. Majd ismét a jókedvű 
szórakozásé volt a fő szerep kivirágos kivirradtig. 
Aki nem hiszi, járjon utána, persze már csak jövőre. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

ISKOLAPÉLDA 

– Anya, holnap dolgát írunk földrajzból, gyakoroljunk egy kicsit! 
– Rendben, mi Németország fővárosa? 
– Berlin. 
– Jó. Mi Franciaország fővárosa? 
– Berlin. 
– Jól van, és mi Lengyelország fővárosa? 
– Berlin. 
– Rendben van, menni fog ez neked, Adolfka... 

 

X-AKTÁK 

ENSZ: Van bizonyítékuk arra, hogy az irakiak rendelkeznek tömegpusztító fegyverekkel? 
Bush: Természetesen! Megőriztük a számlákat... 

PS 
Az idős néninek elintéznivalója van az önkormányzatnál. A papírok kiállítása után így szól az 
előadó: Most pedig tessék aláírni! 
– És hogy írjam alá? 
– Hát, ahogy a leveleket szokta. 
– Rendben. "Sok-sok szeretettel: Nagyi" 

Balogh Attila 


