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ZÁHONYI VASUTAS 
I. évfolyam, 17. szám  2011. szeptember 19 

Élőlánc a jöv őnkért  

Amint a híradásokból, információs le-
velekből, no meg a VSZ záhonyi csa-
patának elbeszéléseiből tudjátok, a 
múlt hétfőn körbe zártuk a Ország 
Házát. Többszörösen, hiszen elég so-
kan voltunk ahhoz, hogy az újabban 
divatba jött virágládákból álló kordon 
mentén élőláncba zárjuk törvényhozó-
inkat, abban a reményben, hogy így 
talán gyakrabban eszükbe jutnak a vá-

lasztóik. A helyszínen csatlakoztak a Vasutasok Szakszer-
vezetének csoportjához azok a záhonyi vasutasok, akik a 
Zamárdiban folyó oktatásról érkeztek a Kossuth térre. 

De mielőtt láncba szerveződtünk volna, a demonstrációt 
szervező négy szakszervezeti szövetség vezetői 
köszöntötték a tiltakozókat, elsőként Borsik János, az 
Autonóm Szakszervezeti Tömörülés (ASZSZ) nevében 
utasította el a különutas egyezkedéseket. Ő észrevette azt 
az egy szem Liga zászlóvivőt, akit én nem láttam (nem 
beszélve VDSZSZ-zászlóról), de tudom, a magasból sok 
minden másként látszik. Őt Kuti László, az Értelmiségi 
Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) elnöke követte, aki 
feltette a kérdést képviselőinknek: Mégis kinek a 
parlamentjében ülnek? Aki pénzeli, vagyis a tőke, vagy 
akik választották, tehát az ország népe az, akivel el kell 
számolniuk? A következőkben a brit GNP szakszervezet 
üdvözlő és buzdító levelét olvasták fel, ami azért is 
érdekes, mert egykoron ez volt azon kevés szervezetek 
egyike, akik túlélték a Vaslady (Margaret Thatcher) szak-
szervezet- és munkásellenes kormányzatát. A következő 
szónok Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke volt, aki József 
Attilát idézve kijelentette: Ez a kormányzat nem a 
„hozzáértő dolgozó nép gyülekezetében” vitatja és hozza 
meg döntéseit. A Magyar Szakszervezetek Országos 
Szövetségének (MSZOSZ) elnökét Varga László, a Szak-
szervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) elnöke 
követte, és többek között felhívta a figyelmet arra, hogy 
Európa legszebb parlamentjében nem a nemzet érdeke-
inek szolgálata áll a középpontban. A beszédek után 
került sor az élőlánc kialakítására és a petíció átadására a 
négy szakszervezeti szövetség aláírásával, melyet a 
parlamenti pártok képviselői vettek át. A demonstráció 
végén, mint arról a VSZ holnapján már olvashattatok, 
szakszervezetünk vezető sajtótájékoztatót tartottak. 

A véletlen úgy hozta, hogy az élőláncban elfoglalt helyünk 
közelében érkeztek az őszi ülésszak első napjára az országgyűlési képviselők. Többnyire gépkocsival, de voltak, 
akik gyalogosan, és olyan is akadt, akivel beszélni is tudtunk. Például Zakor Gyuri Pokorni Zoltánnal, a Fidesz 
országgyűlési képviselőjével váltott pár szót, Dr. Fónagy Jánossal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti 
államtitkárával pedig Zubály Berti beszélgetett néhány percig a vasútról, és érdeklődött a politikus személyes 
véleményéről. 
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Hát nem mondom, hogy egyenesbe jött a vasutasok sorsa a beszélgetés 
nyomán, de legalább tudjuk, hogy Fónagy János olyan képviselő és 
kormánytag, aki valóban ismeri a vasút helyzetét és működését. És azt is 
tudjuk, még sok munka és harc kell ahhoz, hogy a vasút és a vasutasok az 
őket megillető helyre kerüljenek. 

No de nem is a döntés volt a demonstráció célja, az legyen azoké, akik erre 
jogosultak, akiket szavazatainkkal erre feljogosítottunk. Célunk az volt, hogy 
felhívjuk választott képviselőink figyelmét arra, nem jó az, ha két választás 
között elfeledkeznek rólunk. Ha elfelejtik, hogy a szavazatok többségét azoktól 
kapták, akik most nem látják a törvénykezés menetében és eredményeiben 
megjelenni a sorsuk jobbra fordulására való törekvést. Talán ez járt Varga 
Béla fejében is, mert a hazafelé jövet a vonaton felmutatta a piros lapot. De 
azért mindannyian reméljük, hogy sportszerűen sikerül majd képviselőinknek 
megoldani a helyzetet. 

Dolhai József 
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Menedzsertalálkozó Szlovákiában 

Másodszor került sor a 
szlovák és magyar 
menedzserek találko-
zójára, ezúttal Szlo-
vákiában. Vendéglátó-
ink Stefán Popália, az 
Átrakási Igazgatóság 
üzemeltetési helyet-
tese, Ténai János mű-

szaki osztályvezető, Kovács Károly a kocsi-
javító vezetője, Májer Péter állomásfőnök 
voltak. A helyi szakszervezeteket Kun Bertalan, 
és Rab József képviselték. Záhonyból a MÁV 
Zrt.-t Balogh Ferenc, Barabás Sándor, Kaibás 
János, Kántor Tamás, Miklósi László, Miskolczi 
Gábor, Székely Ferenc és Takács Ede, a Rail 
Cargo Hungáriát Balogh Sándor, Czvik Sándor 

és Zubály Bertalan képviselték, a Záhony-Port 
színeiben pedig Gubik László, Hajdu László és 
Pokol Zsolt vettek részt. 

A találkozó célja, hogy a két ország vasútjai 
között erősítsük a szakmai és nem utolsó 
sorban az emberi kapcsolatokat. Ezért a 
program egyaránt fontos része voltak a baráti 
és szakmai megbeszélések, no és természe-
tesen a futballmérkőzés, ami után jól esett egy 
finom és bőséges ebéd. 

Szakmai beszélgetéseken a vezetők tájékoz-
tatták egymást a változásokról és a várható 
átalakulásokról. A legnagyobb érdeklődés a 
következő hónapokban sorra kerülő szlovák 
cargo privatizációját kíséri, vajon ki fogja 
megvásárolni az árufuvarozó céget. 

Mi nagy várakozásokkal utaztunk Tiszacsernyőbe a sport 
kapcsán is, hiszen az első találkozón a záhonyi csapat vereséget szenvedett, így aztán szeptember tizenhatodikán 
mindenképpen fordítani akartunk az eredményen. Ez végül sikerült is, a végeredmény 5:4 lett a Záhonyi csapat javára, 
tehát a Záhonyban elszenvedett vereségért visszavágtunk. A gólokat Czvik Sándor, Székely Ferenc, Pokol Zsolt, 
Barabás Sándor és Miskolczi Gábor szerezték. A magyar csapat már 4:1-re vezetett, de a szlovák menedzserek is 
küzdöttek, s volt 4:4 is a mérkőzés állása, ám a végül a jobban összpontosító Záhonyi vezetők megnyerték a meccset. A 
köszöntők után jó hangulatban fogyasztották el a kicsit megkésett ebédet, amely 14-15 óra között volt. A résztvevők 
feltett szándéka, hogy a kapcsolat nem szakad meg, mert szeretnénk, ha folytatás következne, és hagyománnyá válna a 
menedzsertalálkozó. 

Zubály Bertalan 
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Olvasói levél  
Tisztelt VSZ tagok! 

Az ember az eltelt évszázadok-évezredek során hozzászokott, hogy uralja a Természetet. Céljai eléréséhez már 
nem válogat az eszközökben. Az élhető környezet megszűnésével azonban gyermekeink egészségét tesszük 
kockára, kemény helyzet elé állítva őket. Szorongva figyeljük, mint teszik meg első lépéseiket a nagybetűs élet 
felé. Fájdalmasan tapasztaljuk, lehetőségeik egyre távolabb lehetnek csak otthonaiktól. Akik tétováznak, 
összeroppannak a nagy súly alatt. 

Szülőként az együttérzés már vajmi keveset ér felgyorsult világunkban. Ahhoz hogy pénzzel támogatni tudjuk 
őket e nehéz helyzetben, szükség van stabil munkahelyre, elviselhető emberi munkakörülményekre. Bennem 
még nem halt ki a Hit. 

Hiszem, hogy a döntéshozók is voltak gyerekek. 

Ők is sírtak, ha elvették játékaikat. 

Hiszem, hogy ők is sírtak ha elvesztették igaz barátaikat. 

Hiszem, hogy Isten őket is megsegítette, ha a szenvedés térdre kényszerítette őket. 

Kedves tagtársak, kívánom, hogy a szeretet összetartó ereje segítse kis csapatunkat rögös útjainkon. 

Pokol István 


