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ZÁHONYI VASUTAS 
I. évfolyam, 7. szám 2011. július 11. hétfő

Együtt ünnepeltünk! 

A vasutasok ünnepét többféleképpen írják, 
de bármelyik a helyes, én nagy kezdőbetűvel 
és egybeírva szeretem látni: Vasutasnap. 
Mert ma különösen fontos, bármelyik 
vasútvállalatban dolgozzunk is, hogy mind-
annyian vasutasok vagyunk, és csak együtt 
vagyunk azok. 
A magyar vasút több mint százötven éves 
történetének nagy részében meghatározó 
volt az összefogás. Egyrészt, mert a vasút 
csak egységes rendszerben működhet jól ak-
kor is, ha az elmúlt évtizedben az ellenkezőjét 
sugallták a reformok. Másrészt azért, mert az 
egyes ember ritkán jut messzire, szükségünk 
van egymás segítségére, támogatására. 
Biztos vagyok abban, hogy az összefogás és 
szolidaritás vezérelte azokat az elődeinket is, 
akik valamikor 1926 táján megszervezték a 
mai Vasutasnap alapjának tekinthető közös 
rendezvényüket. Akkor még kevésbé volt 
ünnep, sokkal inkább meghatározta az 
eseményt a kölcsönös segíteni akarás, hiszen 
a korabeli vasutasok célja a vasutas árvák 
megsegítése volt. A második világháború 
után folytatódott a hagyomány, és 1951-től 
tíz évig augusztusban, majd 1961-től a 
kormány rendelkezése szerint július második 
vasárnapján tartottak közös, családias 
ünnepet a vasutasok. 
Sok év eltelt a kezdetektől, és a világ is sokat 
változott. Ma már az országos rendezvények 
mellet számos helyi kezdeményezésű 
Vasutasnapot is tartanak, de a lényeg ugyan-
az: Egy ünnep csak akkor ünnep, ha kifejezi 
az ünneplők összetartozását. Ha együtt tölt-
jük meg tartalommal és tudunk örülni egy-
másnak, hogy a munkás napokat szebbé te-
gyék a közös emlékek. Szombaton ez sokak-
nak sikerült, maradjunk együtt, hogy jövőre 
is ünnepelhessünk! 

Juhász Tiborné 

A skanzen titkai 

Aligha lehetett volna szebb és titokzatosabb helyet találni a 
hatvanegyedik Vasutasnap megrendezésére a Sóstói 
Falumúzeum ember által épített, mégis természetes 
környezeténél. A világ első falumúzeumának svéd helységneve 
– Skansen – is rejt magában némi titokzatosságot, de egy igazi 
skanzen tele van titkokkal, amit szombaton, Sóstón is 
megtapasztalhattunk. 
Így érezhetett az 
odalátogató vasuta-
sok és vendégeik 
többsége is, mert az 
egyik kiállításon kide-
rült, sok érdeklődő 
volt a 2008-as Vas-
utasnapon még lát-
ható tárlat iránt, mely 
erotikus népművé-
szeti alkotásokat mu-
tatott be. Hát igen, 
életre való és kíváncsi 
népség vagyunk. Ezt 
mi sem bizonyítja job-
ban, mint az, hogy 
sokan megnéztük a 
Szabolcsi Koncert 
Fúvószenekar és 
Majorette Csoport elő-
adását. A hetvenéves 
múlt, a szép lányok és 
a fülbemászó dalla-
mok mellett érdekes-
sége a Nyíregyháza 
díjas csapatnak, hogy 
vezetője az a Suszter 
Csaba, aki szakszer-
vezetünk debreceni 
területének is az első 
embere. A debreceni 
és a záhonyi terület 
közös sátorban készí-
tette az ebédet a 
főzőversenyre, Csaba 
pedig felváltva ját-
szott a tenor kürtön és a fakanállal. Ha éppen a hangszerével 
volt elfoglalva, kollégája, Oláh Béla vette át a bogrács fölött a 
parancsnokságot, mi pedig igyekeztünk jó kuktakén 
tevékenykedni. Ez különösen sikerült Papné Irénkének és 
Csákvári Tündének, hiába, ők már összeszokott párost 
alkotnak. 
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A Vasutasnapnak sajnos szomorú titka is volt: Pénteken elhunyt Lengyel István, a Start koordinátora, aki ősszel 
lett volna negyvenkilenc éves. Hirtelen halála megdöbbentett mindenkit, aki ismerte, és résztvevők néma 
felállással tisztelegtek emléke előtt. 

Tizenegy órakor a hivatalos megnyitó keretében Monszpart Zsolt, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója, mint a 
rendezvény fővédnöke szólt a közönséghez. A jövőt illetően bíztatta a vasutas társadalmat, ami jó, de Széll 
Kálmán emlegetése a hely szelleméhez méltóan újabb titkokat sejtetett. A nyitóbeszéd után az Ukrán Vasutak 
képviseletében Zankiiv Zinovij úr, Lemberg igazgatóhelyettes köszöntötte a vendégeket, majd Vernes András, a 
Rail Cargo Hungária kereskedelmi igazgatója kért bennünket felhőtlen ünneplésre. 

Természetesen igyekeztünk megfogadni a jó szót, amiben mások mellett 
segítségünkre voltak a Záhonyi Voke Amatőr Musical Színtársulat tagjai 
is. Homicsko Andrea, Tolnai Szilvia, Hasulyó Péter, Kovács Tamás és 
Németh István szombaton is a tőlük megszokott színvonalon, üdítő 
műsorral szórakoztatták a hallgatóságot, és az előadásuk végén már a 
közönségből is sokan velük énekeltek. De ezzel még nem ért véget a 
záhonyi fellépők sora, hiszen A programok zárásaként a nagyon régi, és 
manapság is élő Szemafor zenekar adott sikeres koncertet a vasutas 
ünnep résztvevőinek. 
Közben egyre kíváncsibbak lettünk a bográcsok titkaira is, és nem 
csalódtunk a zenész-vasutas gulyás ízében. Kár, hogy a verseny zsűrije 
nem így értékelte a művet, valószínűleg nem voltak már éhesek, amikor 
a mi főztünk is sorra került. 

A skanzen titkai közé tartozik, hogy minden igyekezetem ellenére sem 
találtam rá egyetlen társ-szakszervezetre sem, pedig tagjaik közül sokat 
láthattunk a rendezvényen. Egyszer jó volna ezt a titkot is megfejteni. 

A skanzenben barangolva a kocsmák mellett jó néhány érdekességre 
bukkanhattak az érdeklődő vasutasok. Nekem például tetszett az a régi 
falusi fehérnemű-viseletről szóló kiállítás, ahol látható volt az a „titok” is, 
amit a pendely eltakart annak idején. No persze, én nem mutathatom meg, 
de akik sietnek, és időben odaérnek, még mindent megláthatnak, és talán 
ott lesz még a levegőben valami a Vasutasnap hangulatából is. 

Dolhai József 
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Kis Vasutasnap Fényeslitkén 

Fényeslitkén, a Kocsijavító 

dolgozói már évek óta 

összejönnek, hogy szűkebb 

körben is megünnepeljék a 

vasutasok napját. Idén is a 

litki futballpályán került 

sor egy-két barátságos 

derbire, és persze nem 

maradt el a bográcsolás 

sem. Igazán sajnálhatják, 

akik nem jöttek el a június 

nyolcadikán megtartott 

rendezvényre, mert ez is 

egy lehetőség volt arra, 

hogy a kollégák jó 

hangulatú beszélgetéseken, 

a mindennapi munkát 

maguk mögött hagyva 

ápolják a baráti kapcso-

latokat. Megválasztásom 

óta először volt lehe-

tőségem úgy találkozni az 

ott dolgozók többségével, 

hogy senkit nem a 

feszélyezett a munkahely 

légköre, sikerült jobban 

megismernem gondjaikat 

és örömüket egyaránt. 

Köszönet érte a szer-

vezőknek, különösen 

Szanyi József alapszer-

vezeti titkárnak és persze 

az égieknek, amiért 

kegyesek voltak hozzánk, 

és a sötétedésig tartó „Kis 

Vasutasnapot” elkerülte a 

keleti végeken napok óta 

tartó esőzés. 

Juhász Tiborné 
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Helyi hírek röviden 

Vasutasnapi kitüntetettjeink: 

A 61. Vasutasnap alkalmából az alább felsorolt tagjaink részesültek kitüntetésben: 

 Deregi Balázs  Üzletágvezetői Dicséret  Forgalmi Csomópont Eperjeske 

 Béres Géza  Záhony-Port Emlékplakett Záhony-Port Zrt 

 Balogh Béla  Vezérigazgatói Dicséret  Záhony-Port Zrt. 

 Rebenku András Vezérigazgatói Dicséret  Záhony-Port Zrt. 

 Riczkó Ferenc  Vezérigazgatói Dicséret  Záhony-Port Zrt. 

 Orehóczki István A legjobb brigád elismerés Záhony-Port Zrt. 

 Balogh Róbert  A legjobb brigád elismerés Záhony-Port Zrt. 

 Juszku Barnabás A legjobb brigád elismerés Záhony-Port Zrt. 

 Balogh Zoltán  A legjobb brigád elismerés Záhony-Port Zrt. 

Ez úton is gratulálunk tagtársainknak! 

Forgalmi Csomópont Eperjeske, Záhony 

A csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos konzultáció első tárgyalása eredménytelenül zárult, a VSZ 
TK továbbra sem ért egyet a leépítésekkel. Kértük a munkáltat6ót, hogy ne zárkózzon el az 
átképzések nyújtotta lehet6őségtől, ez irányú álláspontját vizsgálja felül. 

A két csomópont létszámleépítése, illetve Záhony térség munkavállalóit sújtó egyéb foglalkoztatási 
kérdések kapcsán személyes találkozót kértünk a MÁV Zrt. humánerőforrás igazgatójától. 
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