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ZÁHONYI VASUTAS 
I. évfolyam, 2. szám 2011. június 6. hétfő

Köszönjük! 

Ritkán hallunk a Vasutasok Szakszervezetének nyugdíjasairól, pedig igen aktívan élnek, sőt, 
mostanában nagyon sokat dolgoznak is. Mint tudjátok, folyamatban van az arcképes igazolványok 
cseréjének mizériája, jó sok papírral és bosszankodással, ahogy illik magyar honban, ha 
összetalálkozunk valamely hivatallal. Gondoljátok el, ha néha nekünk is gondot okozott az űrlapok 
értelmezése, no meg a szükséges igazolások beszerzése, akkor mit szóljanak a nyugdíjasok? Mert mi, 
ha már úgy gondoljuk, hogy minden egyben van (úgy sincs egyben), beballagunk a „humánba”, aztán 
mehetünk Isten hírével. De bizony a nyugdíjasoknak ez nem volt járható út, elvileg ugyanis 
Budapestig kellett volna szaladniuk ügyintézni. 

Hogy ez mégsem így történt, köszönhető a VSZ Országos Nyugdíjas Szervezetének, mert úgy 
döntöttek, hogy a helyi szervezeti egységeikben körülbelül száz nyugdíjas részvételével átveszik a 
nyomtatványokat és a szükséges fénymásolatokat, majd eljuttatják a START kijelölt fővárosi 
irodájába. Nyugdíjasaink annak tudatában vállalták a fiatalabbak erejét is próbára tevő munkát, 
hogy valószínűleg lesznek elutasított kérelmek is. Márpedig aki nem kap majd arcképes igazolványt, 
első körben azokat hibáztatja majd, akiknek benyújtotta a nyomtatványt. Azt, hogy ez nem apróság, 
bizonyítja, hogy kizárólag szakszervezetünk volt képes és hajlandó vállalni a feladatot. Az országban 
több mint hetven átvételi ponthoz fordulhattak a nyugdíjasok, természetesen azok is, akik nem tagjai 
a Vasutasok Szakszervezetének. 

Mit mondjak, jó volna néha ilyen szolidaritást tapasztalni a társ szakszervezetek részéről is. 
Mindenesetre érdekes pillanatok voltak, amikor szakszervezetünket elutasító, sőt időnként támadó 
szakszervezethez tartozó kollégák szüleik, esetenként nagyszüleik kedvéért félretették ellenérzésüket 
és bekopogtattak a VSZ irodájába azért, hogy ezekről az ellenérzésekről gyakran mit sem sejtő 
nyugdíjas hozzátartozójuk ügyeit intézzék.  

Az egykori záhonyi vasutasok Ajakon Martonfalvi Györgynéhez, Kisvárdán Molnár Ferencnéhez, 
Záhonyban pedig Csáki Jenőnéhez fordulhattak a bürokrácia útvesztőinek megfejtésében. Csákiné 
Gizikét a legtöbb záhonyi vasutasnak nem kell bemutatnom, hiszen még a nyugdíjtól messze állók 
közül is sokan ismerik az örökmozgó hölgyet. De aki eddig nem tudta, ki ő, megismerhette, amikor 
átadta a nyugdíjas szülők menetkedvezményének okmányait. Gizike mellett Peczéné Valika és 
Jurácsikné Marika néni is önállóan végezték a tennivalókat. De a férjek, Csáki Jenő bácsi és Pecze 
János az ellenőrzött és kész borítékokat összecsomagolva Nyíregyházára szállították a START 
gyűjtőhelyére. De a záhonyi nyugdíjas alapszervezet bizalmijai is kivették a munkából a részüket. Ők 
kiszállították a falvakba a nyomtatványokat azoknak, akik nem tudtak utazni, illetve nincs olyan 
hozzátartozójuk akik segíthettek volna, majd a kiosztott nyomtatványokat össze is szedték.  

További tartalmas nyugdíjas éveket és jó munkát kívánva köszönjük hát meg nekik 
áldozatkészségüket! 

Juhász Tiborné 
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Horgászverseny 

Kétszer volt a kezemben horgászbot, bár én inkább csak pecabotnak mondanám, ráadásul még 
az ebihalak is csak unalmukban jöttek közel hozzám. Nem úgy szombaton a demecseri 
Robertó-tó partján, ahol több kilós halak is horogra kerültek a záhonyi vasutasok 
horgászversenyén. A halak mentségére csak annyit, hogy nem én voltam a bot innenső végén. 

Június ötödikének kellemes reggelén 
húsz csapat vett részt a reggeli 
eligazításon. A stégek sorsolását 
követően kezdődtek az előkészületek, 
és hét órától csapódtak az első horgok 
a vízbe. A VSz Záhonyi Területi 
Képviselete másodszor szervezett 
horgászversenyt tagjainak, és ez is egy 
olyan rendezvény volt, ahol több társ-
szakszervezet tagjai versengtek. Az 
már nézőpont kérdése, hogy egymás-
sal, vagy inkább a halakkal volt-e 
keményebb a küzdelem, de a vegyes 
csapatok sikeres szereplése azt sejteti, 
hogy a közös szenvedély nem csak a 
halakat hozza össze, hanem az 
embereket is. 

Amíg a versenyzők a parton várták, hogy tusakodjanak a vízi lényekkel, szorgos kezek a reggelit 
készítették, zsíros kenyeret, hagymával. A tóparti friss levegő, no meg némi kis pálinka segített, hogy 
gyorsan fogyjon a kaja, miközben itt-ott már kapásról is beszámolhattak a mérlegelők. Utóbbiak voltak 
a verseny tisztaságának letéteményesei, mégpedig tizenéves gyerekek, akik ügyesen végezték a 
rájuk bízott feladatot: Nagy Kamilla, Nagy Róbert, Balogh Marcell, Kátai Jocó és Bori Bence. 
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Ahogy telt az idő, egyre több dolguk volt a 
gyerekeknek a mérleggel, szaporodtak a 
bejegyzések a mappájukban, kezdett látszani, 
hogy miért jött ide ennyi ember. Közben a 
kondérból is jó illatok szálltak, köszönhetően a 
főszakácsnak, Széles Attila, aki jóféle 
babgulyást főzött a résztvevőknek.  

A verseny tizenegy óráig tartott, és ahogy 
közeledett a befejezés időpontja, a hangulat a 
zsinórokra szegeződő feszült figyelem helyett 
szép lassan a várható helyezésekre, no meg a 
főszakács főztjére terelődött. Utóbbi titka 
állítólag a kalapjában rejtőzött, de hallottam 
olyat is, hogy titkokban a szakácskönyveket 
bújta. Mindenesetre már nagyon ettünk volna, 
de mielőtt asztalhoz ült a jó kedvű társaság, a 
szervezők összegezték és kihirdették az 
eredményeket. Ebben viszont titoknak nem volt 
helye, hála a gyerekek lelkes figyelmének. A 
helyezéseket a kifogott halak csapatonként 
összesített súlya döntött el. 

Ennek megfelelően első helyezett a záhonyi 
Forgalmi Csomópont „Megfoglak” nevű csapata 
lett. Sokak szerint a szerencsés névválasztás 
miatt tódultak a halak a forgalmászok horgaira, 
de volt, aki tudni vélte, hogy minden általuk 
kifogott uszonyos betéve vágta az F 1-est. 

A második helyezést a START csapata érte el. 
A nevük, „Rapsicok”, sokat elárul a technikából, 
nyilván félelmükben haraptak horgaikra a 
pikkelyesek, ám az is elképzelhető, hogy a 
menesztő tárcsa volt a csali. Ami biztos, sípszót 
véletlenül sem hallottunk. 

A harmadik hely a Záhony-Port „Hufa” nevű 
csapatának jutott, aminek okát még keresik a 
szakemberek. Ha bármit megtudunk, azonnal 
nyilvánosságra hozzuk a többiek okulására. 

Oklevelet kapott a legnagyobb halat horogra 
akasztó versenyző, Ruttkai József szemé-
lyében, aki szintén a záhonyi forgalmászok 
színeiben versenyzett. Józsi titka szerintem 
csakis a jószágnak tett ígéret lehetett, miszerint 
teljesíti három kívánságát, ha megbarátkozik a 
horoggal. 

Különdíjban részesült Nagy Attila is, aki 
egyenest a Tengelyátszerelőből jött a tópartra. 
Sikerének titka még titok, mert egyszerűen nem 
akarok tengelyt akasztani vele. 

Volt jó idő, sok napsütés és szépasszonyok, ja, meg voltak jó fogások! Ki botot, ki halat, ki sörös 
dobozt fogott nagy buzgalommal. Ha valaki elárulná a valódi titkokat, legközelebb talán én is 
megpróbálkoznék a bottal. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

MÁV-START Zrt. 

A VSZ Országos Horgászversenyén szombaton a területünket a tavalyi győztes STRAT-os csapat 
képviselte, akik a versenyen hatodik helyezést értek el. 

Gratulálunk Kátai Jószefenek, Kovács Lászlónak és Ésik Istvánnak. 

Rail Cargo Hungaria Zrt. 

A VSZ Cargo Szakmai Képviselet a 2011. május 24-én bejelentett 145 fős csoportos létszámleépítés 
ellen 2011. május 30-án, 415/2011/III. sz. alatt kifogást nyújtott be, ezért azt az Mt. 23.§. (5). bek. 
alapján jelenleg végrehajtani nem lehet, illetve a végrehajtást fel kell függeszteni. 
A VSZ a konzultációt a létszám-leépítési folyamat szerves részéneki tekinti, emiatt az az álláspontja, 
hogy az Mt. 23.§. (5) bek. szerinti tilalom erre is vonatkozik. 

Fentiek értelmében a VSZ nem vett részt 2011. június 03.-án konzultáción. 

A horgászverseny eredményei 

Csapatverseny 

I. Helyezett 

„Megfoglak” Vicze József 
  György Gábor 
  Marton László 

II. Helyezett 

„Rapsicok” Szabó Sándor 
  Gere Béla 
  Sarkadi Sándor 

III. Helyezett 

„Hufa”  Kovács Tibor 
  Szabó Csaba 
  Rácz Zoltán 

Különdíjak 

Legtöbb halat fogó horgász: Nagy Attila 

Legnagyobb halat fogó horgász: Ruttkai József 

 

Gratulálunk a helyezetteknek! 

A horgászversenyről készült fotókat holnap e-mailban megkapod. 


