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ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 14. szám 2017. szeptember 18. 

Portosok ünnepeltek 
Szeptember tizenötödikén tartotta a Záhony-Port Zrt. a már hagyományos Port-Napot, ami most egy kicsit, 
vagy inkább nagyon más volt, mint az eddigiek, hiszen a cég fennállásának tizedik évfordulóját is 
ünnepelték. Népes közönség jelent meg a rendezvényen, ahol a vasútvállalatok helyi vezetőin és a Port 
partnercégeinek képviselőin túl felső vezetők is részt vettek. Többek között Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-
vezérigazgatója, Kovács Imre, az RCH elnök-vezérigazgatója, Dr. Erb Szilvia, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium főosztályvezetője, Dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője, Seszták Oszkár, 
megyénk Közgyűlésének elnöke, az ungvári Főkonzulátus konzulja. Továbbá az ukrán és a szlovák 
vasutak képviselői, Kiss Attila, az OSZZSD (Vasutak Együttműködési Szervezete) főbizottsági titkára, 

valamit Helmeczi László, 
Záhony város polgármestere. 
A rendezvényen részt vett 
Meleg János, a Vasutasok 
Szakszervezetének elnöke, 
Horváth Csaba szervezet-
politikai, és Zlati Róbert 
érdekvédelmi alelnök, illetve 
Juhász Tiborné, a záhonyi 
Területi Képviselet vezetője is. 

Elsőként Gubik László, a Záhony-Port Zrt. vezérigazgatója 
köszöntötte a vendégeket, és jelezte, bár most a tíz éves 
fennállást ünnepe van, de nem szabad elfelejtkeznünk a 
„hőskorról”, ami hetven éve kezdődött, tehát hét évtized 
rakodási tapasztalatairól beszélhetünk. A széles és normál 
nyomtáv nyolcvanöt milliméteres különbsége hozta létre Kelet 
Kapuját, mely az európai normál, és a volt Szovjetunió 
utódállamainak vasútvonalait köti össze: Százötven kilométer 
széles, és háromszázötven kilométer normál vágányhálózat, a 
hozzá tartozó rakodó és vasúti infrastruktúrával. „Ezrek 
dolgoztak és dolgoznak itt, hivatásuknak érezvén a nagybetűs 
szolgálatot” – folytatta, majd az elmúlt évtized számszerűsített bemutatása után Dávid Ilona vasutasnapi 
beszédét idézte: „Csak a hagyomány tisztelete, és a hivatás tejesítése lehet a haladás záloga!”  

Őt a MÁV Zrt. elnök-
vezérigazgatója követte, 
aki szólt az előkészül-
etekről, miszerint több 
lehetőség felmerült, de 
úgy döntöttek: „A 
Záhony-Port, az átrakó 
nagyon fontos számun-
kra, és szerettük volna, 
ha ezt önök is érzik, hogy 
ennek egy külön eseményt szentelünk. Azt szeretnénk, ha tudnák, hogy a MÁV Csoportnak, mint családnak 
nagyon fontos tagjai.” Kijelentette, hogy a MÁV és a kormányzat számára is nagyon fontos a térség, ezért 
van Záhonyban az ünnepség, ahol kitüntetések átadásával is megköszönjük mindannyiuk munkáját. 
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 „Mit ér egy csepp víz, önmagában semmit, de a milliomonként egyesült cseppek ereje felbecsülhetetlen” – 
kezdte Dr. Tilki Attila Kölcsey szavaival köszöntőjét, jelezve, hogy megjelentek a térség vállalkozói, de a 
kisvárdai térség közigazgatási vezetői is, hiszen az ünnepség széles földrajzi terület eseménye. Beszélt 
arról, hogy a háborús közelség ellenére vannak előkészületek olyan beruházásokra, melyek a jövőben is 

munkát adnak majd Záhonynak, hiszen a magyar kormánynak fontos 
törekvése, hogy „azt a bizonyos keleti kaput a lehetőségeihez mérten 
igyekezzen egy kicsit jobb pályára terelnie”. De a Záhony-Port és Záhony 
városa is elválaszthatatlanok egymástól, mind a mecenatúra, mint a 
foglalkoztatás terén – nem véletlenül hívta színpadra a város 
polgármesterét – és bízik benne, hogy ez a jövőben is így marad. 

Seszták Oszkár szerint jelzésértékű az elnök-vezérigazgató asszony 
jelenléte, mert úgy látja, mióta ő vezeti a MÁV 
hajóját, azóta van anyja ennek a családnak, 
közösségnek. Jó kezekbe került a vasút, sokat 

tesz azért Dávid Ilona, hogy a sokáig egy szocialista nagyvállalat képét mutató 
vassút egy jól menedzselt cég, melynek van gazdája. Kifejezte óhaját, hogy 
sikerüljön a továbbiakban is hitet és perspektívát adni a megcsappant 
létszámnak, a Portnak pedig a következő tíz évre is eredményes munkát 
kívánt. 

Ezek után láthatta, hallhatta a közönség a Budapesti Operettszínház énekesét, 
Gubik Petrát, aki a színház Legígéretesebb Ifjú Tehetségének járó Marshall-
bot tulajdonosa. Petra a Volt egyszer egy csapat című darabból adta elő a Más 
lesz a holnap című dalt. És természetesen bízunk abban, hogy valóban más, a 
mától is jobb lesz a holnap. 

Mindenesetre a kolléganők és kollégák ebben a hangulatban töltötték a napot, ami már délelőtt tíz órakor 
kezdődött, hiszen a kondérokban főtt a finom ebéd, a sportpályán pedig egy focibajnokság összecsapásai 
zajlottak a cargosok, a fegyveres őrök és a portos focisták között.  

De a szórakozás mellett volt lehetőség baráti találkozókra, 
beszélgetésekre azoknak is, akik ritkán találkozhatnak szemé-
lyesen. Ilyen volt, amikor Krisztián Árpád, a MÁV Vagon Kft. 
ügyvezetője, és szakszervezetünk elnöke, Meleg János tartottak 
rövid megbeszélést. Ebből kiderült, hogy a cég a fényeslitkei 
Kocsijavítóban létrehozott telephelyén komoly fejlesztéseket 
tervez, hiszen a székesfehérvári anyacég az új kocsik gyártásában 
akar szervesen részt venni. Főegységeket, szerkezeti egységeket, 
oldalfalakat, és egyéb szerkezeti elemeket készülnek gyártani 
Fényesliktén, egyre nagyobb volumenben. Céljuk a saválló techno-
lógia bevezetése, meghonosítása is, és a fejlesztésekhez várha-
tóan negyven-ötven fős létszámot terveznek majd foglalkoztatni. 
Erre alkalmas a terület infrastruktúrája, szakembergárdája, és a 
jövő év közepéig meg is szeretnék valósítani a terveket. 
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Az ünnepi köszöntők után kitüntetéseket adtak át a 
MÁV vezetői, Gubik László, Kovács Imre, az ukrán 
és szlovák vasút képviselői, valamint Kiss Attila az 
arra érdemes dolgozóknak. Kovács Imre külön 
méltatta a Port évtizedes tevékenységét, 
megköszönve együttműködésüket azoknak a 
vezetőknek is, aki mindig meg tudták tenni, amit 
meg kellett tenni a cég érdekében, és mindig 
megtalálták az egyensúlyt: Kopp Miklósnak a 
Záhony-Port első, Farkas Józsefnek, a Port 

második, és Gubik Lászlónak, a cég jelenlegi vezérigazgatójának. Végül elnézést kért azért, mert „most már 
szokás szerint elrontjuk a Záhony-Port rendezvényét, és a focibajnokságot a cargo csapata nyeri!” 
 

A következőkben Meleg János, a 
Vasutasok Szakszervezetének elnöke, 
és Juhász Tiborné, a VSZ záhonyi 
képviseletének vezetője adott át 

ajándékcsomagot a futballmérkőzések kiemelkedő játékosainak. Juhász 
Tiborné szólította a színpadra Nyéki Annát, a cargo, és Szenes Zsoltot, a 

fegyveres őrök csapattagjait, mint a bajnokság legjobb játékosait, és a torna 
legjobb kapusát, Kovács Tibort. 

Végül ismét Gubik Petra 
művésznő szórakoztatta a 
közönséget, akik jó hangulatban 
folytatták az estébe nyúló 
ünneplést. 

A kitüntettek névsorát a Hírek 
rovatban olvashatjátok.   

Dolhai József 
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RCH Családi Sportnap 

Szombaton immár negyedik alkalommal rendezték meg az RCH Családi Sportnapot, 
melynek helyszíne a Ferencváros népligeti komplexuma volt. Több mint kettőezer résztvevő 
regisztráltatta magát, köztük több mint kétszázan Záhony és térségéből utaztak a fővárosba. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel Záhonyból két nagy, valamint egy kis busz is indult. 

A programot a szervezők úgy állították össze, hogy minden korosztály megtalálhatta a neki 
megfelelőt. A színpadon a fellépők egymást váltották, köztük az Irigy Hónalj Mirigy együttes. 
A jelenlévők a vonatozás világrekordjának megdöntésére is kísérletet tettek, mely végül is 
nem jött össze, de a közel 800 fő, aki együtt zakatolt, jól szórakozott. 

A nap másik fontos eseménye volt, hogy a Ferencváros és az RCH megállapodott, hogy a 
névadó szponzor 2020-ig továbbra is az RCH lesz. Az aláírást az FTC részéről Kubatov 
Gábor klubelnök, míg az RCH részéről Kovács Imre, a társaság elnöke, CEO-ja és Kotiers 
Román, az RCH CFO-ja látta el kézjegyével. Az aláíráson részt vett még Elek Gábor vezető 
edző, és Szucsánszki Zita, a Fradi kézilabda csapatának kapitánya is. A rendezvény 
helyszínén ott voltak a Fradi focistái is, akik osztották az autógrammokat, és vállalták a 
fényképezkedést is. 

A tombola sorsolásra is sor került, melynek bevételét két RCH-s munkavállaló és családja 
kaphatja meg, akik rendkívüli élethelyzetbe kerültek. A sporteseményen csocsó, 
asztalitenisz, kispályás labdarúgás, és egyéb ügyességi versenyeken elért eredményeikért is 
díjazták a résztvevőket. Ami a záhonyi eredményeket illeti, a focicsapat immár harmadszor is 
első helyezést ért el. Tehát az elmúlt két hét alatt a Záhony cargos focicsapat négy tornán 
indult, s mindet meg is nyerte. 

Zubály Bertalan  
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Helyi hírek röviden 

A Port-Nap kitüntetettjei 

MÁV Zrt. Elnök-vezérigazgatói Dicséret:  Koncz Sándorné, humánpolitikai vezető 

MÁV Zrt. Vasút Szolgálatáért Bronz Fokozat: Udvari István, általános kabantató 
Vasút Szolgálatáért Ezüst Fokozat: Czap András, darukezelő 

Záhony-Port Zrt. Vezérigazgatói Dicséret, emlékpakett: Pokol Csaba, vezénylőtiszt 

Záhony-Port Zrt. Vezérigazgatói Dicséret: Fazekas Gyuláné, általános ügyviteli előadó 
 Kondor József, karbantartó szakmunkás 
 Dicső Tibor, darukötöző 
 Czérna Attila, könnyűgépkezelő 
 Csorba Albert, általános karbantartó 
 Kapin Zoltán, rakodás gépesítés szakelőadó 

Dicséretben részesülő, a Vándorkupát egy évig őrző brigád tagjai: 

 Tóth Sándor, darukötöző 
 Bálint Endre Csaba, darukezelő, 
 Kiss Zoltán, darukötöző, 
 Lobosoczki Zsolt, darukezelő, 
 Pongó Tamás, darukötöző, 
 Pongó Zsolt, darukötöző, 
 Éles András, darukötöző, 
 Halász György, nehézgépkezelő, 
 Czető István, nehézgépkezelő. 

Leghosszabb MÁV munkaviszonyért ajándékcsomag: 

 Orosz István, rakodási irányító, ZP 

Kovács Imre RCH elnök-vezérigazgató Felsővezető Dicséretben részesítette: 

 Mezei Ferenc, Záhony-Port Zrt., rakodási irányító 

Gubik László ZP vezérigazgató Felsővezetői Dicséretben részesítette: 

 Durbák János, RCH területi üzemirányító 

MÁV Zrt. Vasút Szolgálatáért, Arany Fokozat: 

 Gubik László, Záhony-Port Zrt. vezérigazgató 

Gratulálunk a kitüntetetteknek, és további sikeres munkát kívánunk 
nekik! 
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HUMORSAROK 

LOGIKA 

ldős házaspár ül a teraszon békességben, mikor a néni megfoqja a seprűt, és irgalmatlan nagyot 

rávág az öreg orrnyergére, hogy az felbukik székestül. Felordít: 

– Asszony, megőrültél? Miért kaptam ezt? 

Mire a néni: Azon gondolkoztam, hogy ötven éve együtt élünk, és miattad nem volt még egyszer 

sem egy jó szexünk! 

Szép csendben üldögélnek vagy öt percig, mikor az öreg feláll, és kegyetlenül hátba rúgja a nénit, 

hogy az legurul a teraszról. 

A néni felül a petúniák között, és rábődül az öregre: 

– Hát ezt most miért kaptam? 

Mire a bácsi: Honnan tudod te, hogy milyen a jó szex?? 

 

FELVILÁGOSÍTÁS 

Matula bácsi sorban fogja a halakat, Tutajos semmit. 

– Matula bácsi, mi van a horgodon? 

– Kukac. 

Másnap Tutajos kukaccal a horgán nem fog semmit. Matula bácsi sorra foqja a halakat. 

– Matula bácsi, mivel horgászol? 

– Kukoricával. 

Másnap Tutajos kukoricával sem fog semmit, Matula bácsi megint sorban szedi ki a halakat. 

– Matula bácsi, ma mi van a horgodon? 

– Kukac. 

– Mondd, hogy döntöd el, hogy melyik nap mi a csali? 

– Felkelek reggel, ha balra dől a farkam, akkor kukac, ha jobbra, akkor kukorica. 

– De Matula bácsi, nekem úgy áll reggel, mint a cövek. 

– Hülye vagy, fiam, akkor dugni menjél, ne horgászni!! 

Balogh Attila 
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