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ZÁHONYI VASUTAS 
II. évfolyam, 34. szám 2013. január 14. 

Bakos Csabának, a MÁV-START nyíregyházi központvezetőjének cikkével folytatjuk 
az újévi köszöntők sorát. De a vasútvállalatok vezetői mellett megkérdeztük 
szakszervezetünk záhonyi területének titkárait is, ők milyen várakozásokkal néznek a 
már nem is annyira új évünk elé. Mit gondolnak munkahelyükről, mit várnak a 
főnökeiktől, egymástól, vagy éppen az élettől. Alább olvashatjátok Balogh Attila, Deregi 
Balázs és Pokolné Tünde gondolatait, kívánságait. 

Tisztelt Munkatársak! 
A 2012-es év értékeléseként megállapíthatjuk, hogy 
Záhony térségében is, a hosszú évek óta tartó utasfő, és 
bevétel csökkenés pozitív irányba fordult, és növekvő 
pályára állt. Elmondhatjuk ezt a belföldi és nemzetközi 
forgalmunkra egyaránt annak ellenére, hogy megyénk és 
térségünk továbbra is küzd a magas munkanélküliséggel, 
a demográfiai hullám okozta tanulói létszám 
visszaeséssel. 

Az eredményekhez nagyban hozzájárultak mun-
katársaink az áldozatkész és utasközpontú felada-
tellátással. Az utas elégedettségi kutatás eredménye azt 
mutatja, hogy a jegyvizsgálók és a pénztárosok mun-
kájával elégedettek legjobban utasaink. Megteremtődtek 

az otthon nyomtatható, illetve a mobiltelefonról kiegyenlíthető menetjegyvásárlási lehetőségek. Az 
elkövetkezendő évben hálózati szinten a manualitás megszűnésével megvalósul a jegyértékesítés 
modernizálásának keretén belül a tisztán gépi (VMAEF – TicketAgent) menetjegykiadás, mellyel az 
utaskiszolgálás színvonalát tovább tudjuk emelni. A 100-as vonal menetrendi járatsűrűsége, valamint 
Budapest elérhetősége minden tekintetben kiváló. 

A 2012. év májusában történt vezérigazgató váltással jelentős ütemben indult meg a 2013. évre 
tervezett szolgáltatási – vontatási – karbantartási tevékenységek integrációjának előkészítéseként az 
SZMSZ átalakítása. Az integráció a közforgalmú vasúti személyszállítás tevékenységeinek 
optimalizálására irányul, melynek eredményeképpen jelentős mértékben csökkenthetőek a 
költségeink, növelhető a hatékonyságunk. A közös szemlélet garantálja a hatékony belső szervezeti 
működést, a menetrendszerűbb közlekedést, a tisztább, komfortosabb kocsikat, vonatokat, az 
állomási utastereket. Az integrációval, a leghatékonyabb szervezeti felépítéssel megvalósítható egy 
európai színvonalú MÁV-START Zrt., mely képes felvenni a versenyt az elkövetkező években a vasúti 
személyszállítás területén. 

A 2013. évre kívánok valamennyi munkatársamnak cégünk fejlődését és utasaink elégedettségét 
biztosító munkasikereket! 

Bakos Csaba 
MÁV-START 

Nyíregyháza SZSZK központvezető 
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Kincs, ami a tied 
Mit is kívánhatnék? Azt kívánom, mindenkinek legyen 
másodpercenként egy forintja. Jól hangzik ugye? Egy nap 86400 
másodpercből áll, ami a kívánságom szerint 86400 Ft-ot ér. Ezt a pénzt 
egy speciális bankszámlán helyezném el, ami azért speciális, mert 
olyanok a tulajdonságai. 

Nos, lássuk ezeket a tulajdonságokat. Először is, csak egy napra 
érvényes az összeg, nincs maradék, mert minden este elvész. 
Másodszor, ez a számla nem kamatozik, soha nem lesz se több, se 
kevesebb, ráadásul nem is örökölhető. Végül, nem kapod soha vissza, 
ha kölcsönadod. 

A bank, ahol ezt a számlát vezetik, nem más, mint az IDŐ. Miért 
kívánok ilyet? Azért, mert tudjuk, az idő pénz, nekünk viszont a 
jelenben kell élnünk, a jelenben vásárolni minél többet, egészségből, 
boldogságból, sikerből. Az óramutató forog, az idő nem áll meg, mindig 

ma kell a legtöbbet tenned. Hogy ezt értsük, előbb meg kell értenünk az időt. 

Hogy megértsük, mennyit ér egy ÉV, kérdezzük meg azt a diákot, akinek ismételnie kell. 

Mennyit ér egy HÓNAP? Kérdezzük meg azt az anyát, aki koraszülöttet hozott a világra. 

Ha tudni akarjuk, mennyit ér egy HÉT, kérdezzük meg egy hetilap szerkesztőjét (például a Záhonyi 
Vasutas szerkesztőit). 

Hogy megértsük mennyit ér egy MÁSODPERC, kérdezzük meg azt a gépkocsivezetőt, aki nem tudta 
elkerülni a balesetet. 

Hogy megértsük mennyit ér egy TIZEDMÁSODPERC, kérdezzük meg a futót, aki az olimpián csak 
ezüstérmet nyert. 

Miért írom ezeket? Mert az idő, annak minden pillanata KINCS, ami a TIÉD. Te gazdálkodsz vele, 
senki más. Becsüld meg jobban, költsd el jól és emlékezz, az idő senkire sem vár. 

Tehát mindenkinek eredményes pénzköltést kívánok az új évben! 

Balogh Attila 
RCH Záhony TÜK 

   Műszaki Kocsiszolgálat
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Mit várok a 2013-as évt ől? 
Január első napjain megjelenő hírek között szerepelt a MÁV Pályavasúti 
Üzemeltetés második negyedévben történő racionalizálása. A 
legnagyobb kérdés számomra, hogy mit jelenthet ez a csomópontokra 
nézve, illetve milyen felsőbb szervezeteket és milyen mértékben érint. 
Eddig az elképzelésekről, részletekről nem kaptunk tájékoztatást. 

Legfontosabb cél és feladat a munkahelyek megőrzése, szervezett-
ségünk megtartása. Ehhez persze elengedhetetlenül szükséges, hogy az 
eddig területünkön lebonyolódó áruforgalom ne csökkenjen, sőt inkább új 
megjelenő szállításokból eredően növekedjen.  

Fontosnak tartom a más szakszervezetekkel való együttes kiállást és 
fellépést, a munkavállalók érdekeinek védelmére. 

Szeretném, ha a vasutasság munkájának az utóbbi időszakban 
megkopott elismerése és megbecsülése tovább erősödne.  

A 2013-as év sikereihez mindenkinek kitartást és jó egészséget kívánok! 

Deregi Balázs 
Eperjeske Forgalmi Csomópont 

Újévi álom 
Csörög a telefonomon az ébresztő, már másodszor ordítja, hogy „Jó 
reggelt kívánok!”. Lassan ráeszmélek, hogy ma meló nap van, ideje 
készülődnöm, ha időben be akarok érni! 

A múlt héten kaptam meg az új formaruha csomagot, melyben jól 
szabott és finom anyagokból kialakított darabok vannak. Mintha rám 
öntötték volna, állok elégedetten a tükör előtt, és már indulok is. Hamar 
elérem az állomás épületét. Az utascsarnokba érve megjegyzem 
magamnak, hogy sokan várakoznak, a jegypénztáraknál két sor is 
kígyózik. Nem panaszkodhatnak a büfések sem, sokan állnak sorba 
szendvicsért, üdítőért és úgy látom, az újságok is megjöttek már. 

Az utastájékoztatóra pillantva késést nem látok, de mintha a harmadik 
sorban valami új vonat lenne, egy IC 07.24.-kor. Az állomás területére 
lépve mindig megnézem a vágányhelyzetet. Minden a helyén van, az 
első vágányon a Mátészalkáig közlekedő személyvonat IP 
szerelvénye, a harmadikon jobbra a ceglédi személy, balra az IC Indra-

nettes kocsikból összeállítva. Hátul egy belépő teher látszik Szergejjel, egy induló nyirmadai elegy és 
szöcskével egy másik induló, ezek szerint már megint tele van a rendező. 

A forgalmiba lépve a főrendelkezők elmélyülten adják át a szolgálatot, az ajtó mellett az új kávéfőző 
alatt illatozik a finom kávé, én meg indulok jelentkezni a vezényletbe. A ZAIR-ból fecsegés hallatszik ki 
divatról, fodrászról, a fiúk a folyosón a tegnap esti focit elemzik, mikor valaki megérinti a vállam: 
Ébresztő, ébresztő! – hallom, és amint felnézek, a férjemet látom. Szépet álmodtál? – kérdezi. 

Mindjárt itt az éjfél, az új év, az asztalon gyöngyözik a kölyökpezsgő, mert reggel menni kell! Éjfél után 
az álom és valóság határán mit is kívánhatnék? Elégedett utasokkal tele személyszállító vonatokat, 
irányvonatokkal zsúfolt rendező-pályaudvarokat és anyagi gondoktól mentes boldog vasutasokat! 

Pokolné Tünde 
Záhony Forgalmi Csomópont 
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Évet zárt és nyitott a forgalom Záhonyban 

Csütörtökön a záhonyi Forgalmi Cso-
mópont alapszervezete megtartotta év 
végi, év eleji beszámoló testületi ülését, 
ahol megvitatták és elfogadták az 
alapszervezet beszámolója mellett a 
2013. évi költ-ségvetést is. 

Mire a hivatalos napirendi pontok megtárgya-
lásával végzett a testület, megérkezett Buda-
pestről Szabó Gyula, a VSZ Forgalmi Szakmai 
Képviselet vezetője, valamint területünk másik két 
forgalmi alapszervezetének titkára, Deregi Balázs 
és Grunda Zsolt. Szabó Gyula tájékoztatására 
mindannyian kíváncsiak voltunk, vártuk az infor-
mációkat bértárgyalásról, pályavasút átala-
kításról, s egyéb kérdésekről, ami a forgalmi 
szakmát érinti. 

A nyitott kérdésekre sajnos nem kaphattunk kielégítő válaszokat, mert mint azt a képviseletvezető 
elmondta, korai még az időpont, hogy az idei bérfejlesztésről és a cafetériáról érdemben tudjon 
tájékoztatni. Azt azonban elmondta, hogy várhatóan január 16-án kerül sor az idei első VÉT ülésre, 
ahol VSZ, a VDSZSZ és a MOSZ hét százalékos bérkövetelést terjeszt elő. A béren kívüli juttatás 
esetében személy szerint nem sok esélyt lát arra, hogy a keretösszeg növekedni fog, de cél a tavalyi év 
nettó értékének megőrzése, valamint az Erzsébet-utalvány növelése. Az egyen- és formaruha 
ellátásra irányuló kérdésnél megosztotta velünk a MÁV azon ígéretét, hogy az idén minden elmaradt 
járandóságot meg fognak kapni a munkavállalók. 

Az ebédet követően, amolyan igazi kötetlen szakmai be-
szélgetés következett, melynek során Szabó Gyula a forga-
lommal és a helyi sajátosságokkal kapcsolatos kérdéseket 
vitatott meg a testület tagjaival. Válaszaiból nem csak a 
szakma kiváló ismerete, hanem több éves záhonyi szakmai 
gyakorlata is megnyilvánult. Úgy gondolom, ez fontos, 
hiszen az értheti meg igazán a helyi gondokat, de örö-
möket is, aki tudja, mi fán terem a kollégák szakértelme, és 
mit jelent záhonyi vasutasnak lenni. 

Juhász Tiborné 
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Még egy mondat 
De csak röviden, mert nem mindenki ér ránk, sokaknak még ez is több a soknál, 
néha talán még sokkoló is, hogy vagyunk, hiszen mindenki jót vár, amit tőlünk 
sem lehet mindig, vagy ha mégis, akkor úgy jár, mint Mátyás a mesebeli 
galambjával, ami volt is, meg nem is, pedig csak a mesébe szabad hinni, csak 
az igaz, nem úgy, mint a valóság, ami nap mint nap becsap minket, mert azt 
akarja elhitetni, hogy minden így jó, és közben látjuk, hogy pont ez az, ami csak 
annyit ér, mint egy eldobott lottószelvény, amit ki sem mertünk tölteni, mint egy 
gondolat, amit titkolunk, vagy egy érzés, amit magunknak sem vallunk be, 

miközben az életünk függ attól, hogy érzi-e valaki rajtunk kívül, és sajnáljuk, hogy pont most 
lettünk volna gazdagok, ha nem volnánk gyávák és nem hinnénk abban, hogy az eszünkre 
hallgassunk, pedig jól tudjuk, az eszünktől gazdagok lehetünk, de boldogak soha, és nem látjuk, 
hogy már rég azok vagyunk, csak titkoljuk, nehogy valaki megtudja, akivel nem szeretnék 
osztozni a jóban, csak a rosszban, mert erre vagyunk hitelesítve, mint egy félresikerült mérő, ami 
már rég elfeledte, mire találták ki, de jól tudja, hogy a becsapás a kenyere, mert ő azért van, hogy 
csak általa és érte, a kedvéért tegyünk mindent, de ellene soha, vagy legyen mindennap elgyötört 
az arcunk, mint egy szolgáé, ki ura kedvét lesi, de nem találja, mert már a sajátjára sem ismerne 
rá, ha merne még tükörbe nézni, pedig tudja, hogy nélküle semmi nincs, ami jó, ahogyan 
nélkülünk minden rossz, ami van, mert csak mi vagyunk, minden más talmi, hitelét vesztett, 
értéktelen, mint az elvesztett becsület, az üres pénztárca, az újra festett arc, mert nélkülünk csak 
ő vannak, legyünk hát, és akkor végre következhet a pont. 

Dolhai József 

HUMORSAROK 

TAPASZTALATOK 
A 60 éves nagyapa, 40 éves fia, és a 20 éves unoka Párizsba érkeznek. Ott 
mindenki megy a maga útjára, de visszafelé újra együtt utaznak. Megszólal az 
unoka: 
– Gyönyörűek a párizsi nők és milyen tüzesek – mondja lelkesen. Erre a 40 éves 
fiú: 
– És milyen ügyesek – és cuppant egy jókorát. 
A nagypapa elréved egy kissé, és csendesen megjegyzi: 
– ÉS MILYEN TÜRELMESEK... 

CSAK FOCI 

Két nő beszélget 
– Te képzeld az én férjem olyan, mint a focilabda. 
– Miért, kérdi a másik nő? 
– Hát azért, mert minden este berúgva találom a kapuban... 

A BÍRÓSÁGON 
– És mondja, miért akar elválni a férjétől? 
– Hát azért, mert hozzámentem. 

Balogh Attila 


