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Újra együtt, és „csakazértis” vidáman!
A múlt szombaton, július kilencedikén két év után ismét igazi volt a vasutas ünnep. A záhonyi
vasutasok számára leginkább a sóstói Skanzenben, egy igazán kellemes környezetben. És
természetesen a debreceni és a miskolci vasutasok számára is, szakszervezetünk e három
területének tagjai ugyanis egy sátorban találkozhattak, főzőcskézettek, sőt, megbeszéléseket is
tartottak Farkas Zsolt debreceni, Száraz József miskolci és Juhász Tiborné, záhonyi képviseletvezetőkkel az élen. De leginkább jókedvűen „vasutaztak” a hetvenkettedik Vasutasnapon.
A megelőző hetek forrósága után még az időjárás is a kedvünkben járt, mert nyárias, de nagyon
kellemes meleg volt a VSZ-sátorban és a szabadban egyaránt. A rendezvényen rég nem látott számú
kolléganő és kolléga között találkozhattunk Pafféri Zoltánnal, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójával,
Csomsztek Ramona belső ellenőrzési igazgatóval, Gubik Lászlóval, a Záhony-Port Zrt. vezérigazgatójával, és több, debreceni, miskolci és záhonyi vezetővel, valamint a szlovák vasút képviselőjével. Tagjaink, illetve a vasutasok között ünnepeltek a Vasutasok Szakszervezetének ügyvezetői:
Meleg János elnök, Horváth Csaba szervezetpolitikai- és Zlati Róbert érdekvédelmi alelnökök is.

A tíz órakor kezdődő hivatalos
megnyitón így senki nem
bujkált a napsütés elől, amikor
Hadnagy
Attila,
debreceni
területi igazgató megnyitotta a
hetvenkettedik Vasutasnapot.
Utána Pafféri Zoltán tartotta
meg
elnöki
köszöntőjét,
melyben többek között kiemelte, hogy a vasút infrastruktúráját „a vasutasok töltik meg élettel, a
vasutasok működtetik”, „mozgásban tartják az országot”. Jó volt hallani azt is, hogy aki még nem járt
Záhonyban, Nyíregyházán vasutasként, az még nem igazán vasutas. Végül beszélt a vasút
fontosságáról, és megköszönte, hogy a vasutasok helyálltak, helytállnak ma is munkájukban, a háború
okozta nehézségek közepette is. Az elnök-vezérigazgatót Vinnai Győző, Nyíregyháza országgyűlési
képviselője követte, és a vasutasokat méltató szavaiból azt is megtudhattuk, hogy az apósa
állomásfőnök volt egykoron Záhonyban, és kifejezte reményét, hogy olyan fejlesztések lesznek a
vasúton, melyek még inkább segítik az igények kielégítését.
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Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, majd KovácsPifka Péter, a nap díszvendége következett Ő. mint a
Hungary Helps vezérigazgatója szólt a magyar szolidaritásról,
segítőkészségéről, és az Ukrajnából hozzánk menekülők
segítéséről. Kiemelte, a menekültek fogadása, tovább szállítása a vasutasok számára fizikai és lelki megpróbáltatásokat
jelentett munkájukban. Ezért Pafféri Zoltánnal és Vinnai
Győzővel kitüntetéseket adott át azoknak, akik részt vettek a
nehézségek kezelésében. Elismerő Oklevelet kapott Csőri
Miklós, Záhony Forgalmi Csomóponti Főnökség vezetője,
Szentpéteri István, Biharkeresztes állomásfőnöke, és a
záhonyi Lesku Sándor ingatlankezelési létesítményfelelős,
Kántor Attila és Tóth István, nemzetközi vezető jegyvizsgálók,
valamint Lippai Sándor, mozdonyvezető. Gratulálunk!

A változatos és szórakoztató programok között hagyományosan főzőverseny is volt. A zsűri tagjai, Hadnagy Attila
vezetésével a „Magasirányítás” csapatánál kezdték a
csörögekóstolást, majd megálltak szakszervezetünk sátránál.
Itt Meleg János, a VSZ elnöke bemutatta cégvezetőnknek
Horváth Jánost, íróvá lett tagtársunkat, aki egy dedikált kötetet
adott át Pafféri Zoltánnak.
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Elérkezett az eredményhirdetés ideje, elsőként a féksaru dobó verseny díjazottjai következtek: a női
mezőnyben Zoltánszkiné Dicső Mónika kapott elismerést, aki öt méter, és 85 centiméterre dobta a
sarut. A férfiak között Darva István győzött új csúccsal, 12 méter és 33 centiméter volt az eredménye.
A főzőverseny eredményhirdetésén kiderült, hogy Bronz Fakanál díjban a TBF Debrecen csapata
részesült, akik egyébként a VSZ debreceni TEB-es alapszervezete. Az Ezüst Fakanál díj a „Kocsisok”
főztjéért járt, akik a nyíregyházi Kocsijavító Műhelyben dolgoznak. Az Arany Fakanál díjazottja pedig
idén a debreceni „Magasirányítás” konyhája lett. Tény, hogy a csapatokra jellemző, mindegyikben
sokat tettek tagtársaink, a győztes menüért pedig záhonyi vasutasok is az eredményért.

A résztvevők nagy száma, és nem utolsósorban jó kedve a bizonyíték arra, hogy igenis szükség van a
vasutas ünnepre. Kellenek a gesztus értékű megnyilvánulások, a lehetőség munkán kívül is az
együttlétre, beszélgetésekre. Mindamellett tisztelet azoknak, akik szombaton is szolgálatban voltak,
reméljük, még sok lehetőségük lesz nekik is a közös, vidám ünneplésre!
Köszönet Grunda Zsoltinak és Nagy Attilának a rendíthetetlen sörcsapolásért és kávéfőzésért. Igaz, a
vége felé már segítőjük is akadt.
Dolhai József
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HUMORSAROK
AGRESSZIÓ
A kismalac, az agresszív bemasírozik az étterembe, lecsapja magát egy asztalhoz, és int a
pincérnek, hogy rendelni akar. Az jő is mihamar, és így szól:
– Nagyon sajnálom, de ez az asztal már fogalalt!
– Akkor mire vársz – így a kismalac, az agresszív – hozzál gyorsan egy másik asztalt!

BETEGSÉG
– Mi baja van?
– Koszorúér…
– Nem azt kérdeztem, hová megy…
FENYEGETÉS
– Lányom, ha még egyszer részegen találom a férjedet, soha többé nem jövök hozzátok!
– Jaj, Mama, halkabban, már így is épp eleget ivott…
Balogh Attila
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