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Tárul Kelet kapuja?
Nemzetközi tárgyalások zajlottak február elsején, amelyről a záhonyi vasutasok
számára érdekes, vagy inkább fontos hírek láttak napvilágot: Moszkvában
jóváhagyták egy magyar-orosz vegyesvállalat létrehozását, megajánlottak egy
kétmilliárd dolláros hitelkeretet magyarországi vasútépítésre, és további
hitelgaranciát Záhony-Port Zrt. kapacitásainak fejlesztésére. Mindehhez
kapcsolódik
még
egy
magyar
kormányzati
döntés,
miszerint
a
pénzügyminiszternek az idei „költségvetésben 12,4 milliárd forintnyi forrást kell
találnia” Záhony széles, valamit Fényeslitke Déli rendező fejlesztésére.
A vegyesvállalatnak – RZDL Europe Kft. – az átadásra váró fényeslitkei
konténerterminál működtetésében lesz fontos szerepe. A hamarosan létrejövő új
cég részesei a Rail Cargo Hungaria Zrt. és a CER Cargo Holding, valamint az Orosz Vasút egyik
leányvállalata, az RZD Logistics is. Mondhatni, jól hangzik, különösen arra gondolván, hogy az
illetékesek szerint hazánk kedvező földrajzi helyzetének kihasználása „nagyságrendekkel növeli meg
a magyar gazdaság teljesítményét” – hangzott el a sajtótájékoztatón. Mit is mondhatnánk, legyen úgy!
A kétmilliárd dolláros hitelt az évtizedek óta tervezett, és valóban fontos, Budapestet elkerülő vasúti
körgyűrű – V0 – megépítésére lehet felvenni. A V0 érdekessége a záhonyi vasutasok számára abban
rejlik, hogy az a hírek szerint nem a főváros környékén fog kezdődni és végződni, hanem Záhonytól
indul, és Győrig, illetve Sopronig tart majd. Így aztán a keleti végek fejlesztésére is van hajlandóság,
amire a kormány 12,4 milliárdot szán. A tervezett felújítás Záhonyban majd három kilométer széles,
Fényeslitke Déliben több, mint négy és fél kilométernyi normál vágányt érint. De a tervek szerint
tizennyolc kitérőt is átépítenek, és nem maradnak ki a biztosító berendezések, felsővezetékek és a
térvilágítás sem. Ismét csak azt mondhatjuk, hajrá! Még akkor is, ha egyértelmű, hogy Záhony állomás
normál vágányhálózata most is kimarad a jóból csakúgy, mint a Záhony-Tuzsér közötti második
normál vágány megépítése.
No, de ha az áruszállítás az első, akkor légyen az, és valóban van mit fejleszteni a hetvenes éveihez
közelítő vasúti átrakóbázison is. Tehát lesz mire költeni a Záhony-Port fejlesztésére szánt
hitelgarancia lehívását, melyért a Záhonyi Logisztikai és Ipari Konzorcium (CELIZ) a felelős, melynek
a Port és a kínai CECZ Közép-Európai Kft. is tagja. Remélhetőleg valóság lesz, hogy „európai
viszonylatban stratégiailag is jelentős, innovatív logisztikai-, vasúti- és áruforgalmi csomópont” lesz
Záhonyban – a záhonyi vasutasok javára is.
Már csak a szállítmányozókat kell meggyőzni arról, hogy nem is
olyan magas a magyar pályahasználati díj. A sokat látott-hallott
záhonyi vasutast pedig arról, hogy Záhony valóban a Kelet
kapuja lesz ismét, „zászlóshajója” pedig a Záhony-Port Zrt.
Legyen tehát türelemmel, ne menjen el, és ne féljen, aki
maradni akar attól, hogy a beruházások miatt vesztené el hitét,
munkáját. Mindenesetre van esély arra, hogy az
érdekvédőknek, köztük a Vasutasok Szakszervezetének
továbbra is lesz tennivalója abban, hogy ne csak a vagonok,
hanem a vasutasok számára is kitáruljon az a kapu.
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Helyi hírek röviden
Záhony-Port Zrt.
A Portnál 2022. február 7-8-án üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokat
tartottak, melyek sikeresek és eredményesek voltak.
Szakszervezetünk tagjai közül üzemi tanácsi tagok lettek Dajka István és Korbács Sándor
József.
A munkavédelmi képviselő választás eredményeképp az öt tagú bizottságba négy tagunkat
választották meg Pekola Miklós, Szabó Bertalan, Bagi István, és Jóni Attila személyében.
Gratulálunk sikerükhöz, és eredményes munkát kívánunk mindannyiuknak!

HUMORSAROK
RULETT
Afrikai küldöttség látogat Mexikóba, és megmutatják nekik a mexikói rulettet: körbe jár a
forgótáras pisztoly mindenki a saját halántékához tartja, és lő.
– Mi ebben a rulett? – kérdezik a vendégek
– Az, hogy a hat golyó közül az egyik igazi – válaszolják a vendéglátók.
Nemsokára a mexikóiak mennek Afrikába, és ők is megmutatják a saját rulettjüket: minden férfi
kap egy csinos, meztelen lányt, akik franciásan szeretik.
– Jó, ez tetszik nekünk, de mi ebben a rulett – kérdezik a mexikóiak?
– Az, hogy az egyikük kannibál…

CSALÁDI KÉPEK
Pistike nézegeti a családi fényképalbumot, és megtalálja a szülei esküvői képeit.
– Anyu! Miért vagy az esküvői képeken fehér ruhában?
– Mert a fehér az öröm és boldogság színe.
– Aha! Akkor ezért volt apu feketében…
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