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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 8. szám 2013. július 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. 

Van, aki pozitívan, van, aki kritikával illeti az egyösszegű kifizetést. Az 
azonban tény, hogy most mindenki egyformán részesült a nagy kalapból. S 
a mindenkit szó szerint is érthetjük, legyen az Vasútőr Kft., Ik Kft. vagy 
Záhony-Port Zrt. munkavállalója. Több munkatársammal volt alkalmam 
megvitatni a szóban forgó bruttó huszonötezer forintos kifizetésről alkotott 
véleményét, amit természetesen nem nevezhetek reprezentatív felmé-
résnek. Mert véletlenszerűen csak olyan kollégákkal beszéltem, akiknek 
több pénzt jelentett, mintha a saját alapbérükhöz viszonyítottan számolták volna ki a járandóságot. Hogy ehhez 
mit szóltak a magasabb keresetűek? Biztosan szolidárisak, hiszen számukra már a szuperbruttó kivezetése is 
adott némi keresetnövekedést az év elején. Vagy talán mégsem azok? 

De térjünk vissza a bérfejlesztéshez még pár gondolat 
erejéig. A tárgyalások szakszervezetünk tevőleges 
részvételével tovább folynak, s ahogy azt a tegnap esti 
sajtóból megtudtuk, újabb lépéssel kerültünk közelebb 
a várva várt bérfejlesztés megvalósításához. Persze, az 
utolsó lépést még nem látni, és bár biztos vagyok 
abban, hogy lesz idén béremelés, senki nem tudja, 

hogy mikor és mennyi. Nem beszélve a megvalósítás módjáról, hiszen nem tudhatjuk, valóban szolidárisak-e a 
szerencsésebb kollégák a pechesebbekkel, akiknek nem hoztak előnyöket az adószabályok változásai. 

Nehéz állást foglalni, hiszen egyik kör tagjai sem tehetnek 
arról, hogy melyik „polcra” kerültek az évek során. Viszont 
azt a sors, vagy inkább a kormány kegye által jobban 
keresők is tudják, hogy a megugrott bérkülönbségért 
valójában semmit nem kellett tenniük. Bárminek tekintsük 
a kifizetést, majdhogynem MÁV Csoport szintén érkezett, 
ami valljuk be, előremutató tett volt, jó volna 
precedensnek tekinteni. És a gyakorlatiasabbak kedvéért 
az sem utolsó szempont, hogy szombaton, az ország 
sörsátrainál senki nem hányta kollégája szemére, ha már 
vastagabban kapott, a csapos előtt is bátrabb legyen! 

Juhász Tiborné 
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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 
hatvanharmadik vasutas júliálison. 

A megnyitón elsőként Volentné 
Sárvári Piroska, pályavasúti 
üzemeltetési főigazgató köszöntötte a 
„vasutasok nagy családját”, akiknek a 
munkájára – mint mondta – ezután is 
nagy szükség lesz. Hasonlóan 
optimista volt Kovács Imre, a 
régióban fontos szerepet játszó RCH 
első embere is kiemelve, hogy a 
Záhonyra oly jellemző vasút cent-
rikusság esélyt ad arra, hogy Záhony 
és térsége ne leépülő, hanem 
továbbépülő, fejlődő régió legyen. 

Ezek után Háda Imre, Záhony polgármestere üdvözölte a „legnagyobb záhonyi társadalmi 
rendezvény” részvevőit, hiszen a vasút továbbra is meghatározza a település jövőjét. Végül 
az Ukrán Vasutakat képviselő Vaszilij Nyikolájevics, a lembergi vasút igazgató-helyettese 
szólt a hallgatósághoz, és a lembergi vasút igazgatójának nevében Emlékplakett átadásával 
köszönte meg Kovács Imrének és a Rail Cargo Hungáriának a sikeres együttműködést. 
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Az ünneplés hagyományosan már az előző 
napokban, a központi rendezvényekkel indult, és a 
MÁV Zrt. ünnepségén elnök-vezérigazgatói di-
cséretet kapott régi tagunk, Benyó István, 
Eperjeske Forgalmi Csomópont munkavállalója. Az 
RCH ünnepségén pedig a Vasutasok Szakszer-
vezetének két tagja is elismerésben részesült: 
Lakatos Sándorné állomási operatív koordinátor, 
és Mester Béla művezető a Területi Üzemeltetési 
Központ vezetőjének dicséretét érdemelték ki. 

De az elismerések átadása Záhonyban is 
folytatódott, például a Záhony-Port sátrában 

Farkas József vezérigazgató köszönte meg kitüntetésekkel a kollégák munkáját. Tagjaink 
közül vezérigazgatói dicséretet kapott Batári Ferenc könnyűgépkezelő és Dajka István 
nehézgépkezelő, valamint a Legjobb brigád kitüntetést, illetve az azzal járó vándorserleget 
őrzik egy évig Szenes József, Daku Krisztián, Demjén Attila, Ésik János és Éles András. 

Ünnepünk természetesen alkalmat kínált 
régi ismerősök, kollégák találkozására, 
beszélgetésekre, de akár némi nosztal- 

giázásra is, miközben ki-ki kedvére valót 
főzött, vagy mint e sorok írója, kóstolgatott a 

kondérok között 
sétálva. Ami a 
nosztalgiát illeti, 
egy kiállítást is 
láthatott a ven-
dégsereg, ahol a 
záhonyi vasút 
régi emlékei kö-
zött bóklászhat-
tak az érdeklő-
dők.  D 
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Mondhatnánk, jövőre ilyenkor itt, és tegyük hozzá, legalább olyan 
jókedvűen, mint a záhonyi startos csapat, akik marhalábszár 
pörköltjükkel elvarázsolták a zsűrit, és megnyerték a 
főzőversenyt. No, és olyan büszke tekintettel, optimistán, mint a 
képünkön látható Szenes Zsolt kollégánk, aki alapszervezetének 
sikeres szereplése után átvehette a foci derbi második 
helyezettjének járó díjat. 

Dolhai József 

HUMORSAROK 

ÁTHALLÁS 

A rendőr hangosan rákiabál a szabálytalankodó autósra: 
– Hé, megállj! – Ám az autós továbbhajt. 
– Álljon már meg, nem hallja? 
– Hallom, de azt hittem, hogy azt mondja, jó estét képviselő úr! 
– Ja, igen! Csak roppant nagy itt a zaj, képviselő úr... 
– Hmm… 

LEVÉL A MAMÁNAK 

Nászútra utazik a fiatal pár. A feleség anyja a lánya lelkére köti, hogy írjon, amikor csak tud. 
Hamarosan megjön az első levél: 
– Anya képzeld, egész nap esik az eső és a szobában gubbasztunk. 
– Hmm, te, papa – szól az anya az urának – mit jelent az, hogy "gub"...? 

Balogh Attila 


