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ZÁHONYI VASUTAS 
I. évfolyam, 3. szám 2011. június 14. kedd

Harcoljunk a jogainkért! 

Tavaly ilyentájt csak száraz okoskodásnak tűnt, ha a visszamenőleges jogalkotásról hallottunk, és 
nem igazán tudtuk hová tenni a fogalmat. Az alkotmányjog ismerői azt mondják, demokráciákban 
csak akkor elfogadható a módszer, ha előnyös a jogalanyokra – tehát miránk. Persze, kis hazánkban 
ez is másképp van, hiszen utólag írnak jogszabályokat arra vonatkozóan, amit régen tettél. Vasutas 
nyelven ez olyasmit jelent, hogy elveszik azt, amit te, vagy elődeid kiharcoltak, és egy pillanat alatt 
levegővé válik, ami évtizedekig vezérelt a munkádban, és amire a jövődet, az életedet alapoztad. 

Az ország vezetői rövid úton szeretnék megszűntetni a korengedményes és a korkedvezményes 
nyugdíjazás lehetőségét, cserébe munkanélküliséget, hozzá sárga mellényt és közmunkát ajánlanak 
több évtizedes szolgálati idődért. Mindezt visszamenőleg, tehát nem csak a jövőben vasutassá 
válóktól vonnák meg a korábbi nyugdíjazás esélyét, hanem azoktól is, akik talán épp a lehetőségre 
gondolva tartottak ki egyre nehezebbé váló munkájuk mellett. Sőt, a június hatodikán elfogadott 
alkotmánymódosítás következtében azoktól is elvonható, illetve megadóztatható a nyugdíj, akik már 
éltek valamelyik lehetőséggel. Az szinte már természetes, hogy ezekről a kérdésekről semmiféle 
egyeztetést, vagy tárgyalást nem tartottak fontosnak a szakszervezetekkel. 

Pedig a Vasutasok Szakszervezete a tárgyalások mellett volt, amíg esélyt látott a józan érvekkel 
történő vitára. Papp Zoltán, a VSZ elnöke június harmadikán levelet írt a miniszterelnöknek, kérve az 
egyeztető eljárás megkezdését. Ilyesminek egyelőre még esélye sem látszik, így kénytelenek vagyunk 
a munkaharc más formáihoz nyúlni. Kezdetnek ott folytattuk, ahol április kilencedikén a Hősök terén 
abbahagytuk: Demonstráltunk, most június kilencedikén a Kossuth téren, a Mozdonyvezetők 
Szakszervezetével. És készülünk a június 16-ára meghirdetett országos tiltakozó akció keretében 
Nyíregyházára is. 

A megyei akciónak külön hangsúlyt ad, hogy négy szakszervezeti konföderáció – az Autonóm 
Szakszervezetek Szövetsége, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma – együtt lép fel korkedvezményes 
és korengedményes nyugdíjazások védelmén túl minden, a munkavállalókat sújtó jogszabályváltozás 
ellen.  

Szakszervezetünk június 14-re rendkívüli Választmányi ülést hívott össze, melynek fő napirendi pontja 
volt dönteni a sztrájkkészültségről, esetleges sztrájkról. A döntés délelőtt megszületett, melyet a 
választmány is elfogadott: Ennek értelmében június 29-én két órás figyelmeztető sztrájkot tartunk. 

Juhász Tiborné 
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Újra egy csapatban 

Futballmeccsek gyakori epizódja, hogy egy kimagasló képességű játékos végigcselezi 
a pályát, és gólt szerez csapatának. De minden csapatjátékos tudja, hogy az egyéni 
játékkal lehet ugyan meccset nyerni, ám bajnokságot soha. Nem véletlen, hogy a 
záhonyi terület sportnapján a Vasutasok Szakszervezetének tagjaival a záhonyi vasút 
vezetői is pályára léptek, hiszen mi továbbra is „Egy csapatban focizunk!” 

Pünkösd szombatjának sze-
les, borús reggelén az eget 
kémlelve raktuk sorba az 
üstöket Török Jancsival, ren-
dezvényünk főszakácsával. 
Közben Wágnerné Erzsike 
Péter Csabáné Irénke ve-
zényletével határozott csa-
pásokat mért az ebédnek 
szán húsokra. Zolcsák Kati 
szintén alaposan kivette a 
melóból a részét, abban 
bízva, hogy az eső nem 
mossa el a sport kedvelőinek 
napját, no meg az ebédünket. 
Az égiek végül kegyesek 
voltak hozzánk, és végig 
szurkolhattuk az összes 
mérkőzést. 

Az első fordulóban a Tengelyátszerelő a Záhony Port-Hufa csapatával játszott, és velük egy 
időben küzdöttek meg egymással Eperjeske Állomás és a Rail Cargo Hungária játékosai. 
Bajnokságunk első gólja is ezen a mérkőzésen született Semegi Tibi jóvoltából, aki híven 
becenevéhez bulis srác volt, mert lelkesen gyakorolta a góllövést, meg is nyerték a meccset. 
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Míg focistáink a labdát kergették, ZVSC-öltöző emeletének csendjében zajlott az ulti-
bajnokság, melyet Gyüre István nyert, a Cargo színeiben osztva a lapokat. A földszinten 
asztalitenisz meccsek követték egymást, és ha valakinek kétségei támadtak a vérnyomását 
illetően az ulti, vagy a foci, netán a sör okozta izgalmak miatt, a Vöröskereszt jóvoltából erről 
is szerezhetett hiteles információt hasznos tanácsokkal kiegészítve. 

Üde színfoltja volt a Sport-
napnak a gyerekek versengése, 
melynek lebonyolítását Palotai 
Judit vezette. A produkciók közül 
nekem leginkább a hullahop-
karikával végzett „hastácuk” 
tetszett, de az aszfalt-rajzaik is 
nagyon jól sikerültek. Náluk 
összetett eredmények születtek, 
így az első díjat Nagy Kamilla 
kapta, a második helyezést 
Grunda Judit érdemelte ki, a 
harmadik helyezett pedig Vas 
Alexandra lett. 

Közben javult az idő, zajlottak a mérkőzések, és a döntő ideje is elérkezett, melyre a Cargo 
és a Hufa játékosai között került sor. Az izgalmas mérkőzésen Vedres Béla két gólt is 
becserkészett a Cargo hálójába, és övék lett a vándorserleg. A mérkőzések játékvezető-
hármasa Bakajsza Feri, Frindik Józsi és Mártha Gyula voltak, akik közmegelégedésre 
végezték munkájukat. A szervezést és a sikeres lebonyolítást a sok segítő mellett Juhászné 
Erzsónak, Gálné Évának, Pokolné Tündének és Balogh Sanyinak köszönhetjük meg. Az 
élőzenét Török Péter szolgáltatta. 
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Séfünk és kuktái számára 
egyre melegebb lett a 
helyzet a bográcsok kör-
nyékén, néha már feltűnt 
egy-két kóbor éhező is. De 
mielőtt megvizitálták volna 
a résztvevők a sok kavarás 
eredményét, egy minded-
dig rendhagyó barátságos 
mérkőzésre gyülekeztek a 
nézők a Sportnapnak 
helyet adó ZVSC-pálya 
lelátóin. 
Nem másról van szó, mint 

a záhonyi vasúti vezetők és szakszervezetünk tisztségviselőinek első mérkőzéséről. 
Megtisztelő, hogy a rendezvényre szóló meghívást valamennyi meghívott vezető elfogadta, 
és meg is jelentek a pályán. Míg Farkas Jóska és Molnár Csaba a lelátóról bíztatta a 
kollégákat, Gáncsos Pista a kapuból próbálta igazgatni csapattársait. Ezért, vagy sem, de 
tény, hogy az első két gólt a vezetők szerezték Balogh Sanyi és Tóth Attila jóvoltából. Erre a 
VSZ focistái is éledezni kezdtek, és Frindik Józsi szépítő góljával ért véget az első félidő. A 
folytatás sem volt unalmas, különösen, amikor Bakajsza Feri hozta a frászt a forgalmász 
triászra – Takács Ede, Kaibás János, Ragó József – és besegítette az egyenlítő gólt. 

Persze ezt már ők sem hagyták annyiban, és az első, na 
jó, az egyik adandó alkalommal Ragó Jóska találta meg az 
egyébként kiváló tornász Kátai Józsi kapuját, újra 

megszerezve a menedzsereinknek a vezetést. De úgy látszik, a kemény helytállás és a 
rangidős Kaibás János kitartása és tapasztalata sem volt elég a győzelemhez. No és nem 
hiába rúgtuk szét vagy harminc éve Zubály Bertivel a szomszéd mákültetvényét, mert 
Aranylábú cimborám a vége felé belehúzott, és intézett egy gólt a főnökének. Hogy ezt 
miként játsszák majd le, legyen az ő dolguk, de tény, hogy mindkét csapat megküzdött a 
döntetlenért. Viszont a legfontosabb mégiscsak az, hogy megint együtt fociztak, akik 
összetartoznak. Megfontolandó még a Területi Képviselet-vezető, Juhász Tiborné díjátadón 
elhangzott gondolata is, miszerint reméljük, az érdekvédő munkában határozottabbak 
lesznek majd a VSZ játékosai. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Rail Cargo Hungaria Zrt. 

2011. június 15-én a Rail Cargo Hungaria Zrt. Területi Üzemeltetési Központ Záhony újra 
létszámleépítéssel kapcsolatos konzultációra hívta az érdekképviseleteket.  

A létszámleépítéssel a Vasutasok Szakszervezete továbbra sem ért egyet. 

Záhony-Port Zrt. 

2011. június 09-én a választási bizottság összehívta az újonnan megválasztott üzemi tanácsot, és 
megválasztották soraikból az elnököt. 

Az üzemi tanács elnöke – ellenszavazat nélkül – Korbács Sándor lett. 

Területi Sportnap 

A területi sportnap hivatalos eredményei: 

Kispályás labdarúgó bajnokság: 

I. helyezett 

Záhony-Port Zrt. „Hufa” csapata 

II. helyezett 

Rail Cargo Hungaria Zrt TÜK Záhony csapata 

III. helyezett 

Tengelyátszerelő csapata 

Ulti bajnokság: 

I. helyezett Gyüre István 

II. helyezett Tóth Tibor 

III. helyezett Bakos Sándor 

Gyerekek összetett versenye: 

I. helyezett Nagy Kamilla 

II. helyezett Grunda Judit 

III. helyezett Vass Alexandra 
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