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ZÁHONYI VASUTAS 
X. évfolyam, 11. szám 2020. október 12 

Rendhagyó megemlékezés 

A járvány mindent felülír, és felül is írt. Az idén már tizenötödik alkalommal 
emlékeztünk meg az újkenézi temetőben egykori kollégánkról, Koleszár 
Istvánról. Az idei Koleszár Nap másként sikeredett, mint amit megszoktunk. 
A temetőben csak a szűk család, és közülünk is csak nagyon limitált 
létszámban vettünk részt. Zubály Bercin és Balogh Attilán kívül csak én 
voltam ott, de lélekben mindenki velünk volt. A Koleszár Díj az idén 
nemhogy az átadásig, de még az odaítélésig sem jutott el. Tehát valóban 
minden más volt. Kivéve, hogy Újkenéz után a záhonyi temetőben 
tiszteletünket tettük Vass Károly és Pöhacker Attila sírjánál is. 

Juhász Tiborné 

mailto:zhtk@vsz.hu


Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 

vasúti tel: 03/33-49, 03/33-48, mobil: 30-386-6083, 20-286-1440, 

E-mail: zhtk@vsz.hu 

 
2 

 

Munka vagy hivatás? 
Vannak dolgok, melyeket érdemes hosszúra nyújtani, sőt, kimondottan szerencsés. 
És vannak olyasféle helyzetek, amiket célszerű rövidre fogni, mert úgy kellemesebb 
mindenkinek. Ám ha küzdelemről van szó, máris nehezebb eldönteni, tartson 
hosszan, vagy inkább zárjuk rövidre. Valójában egyszerűbb a helyzet: ha úgy látjuk, 
van remény, akkor nem szabad lemondani a győzelem esélyéről. Ilyen helyzetek 
gyakran vannak az érdekvédelemben, és különösen hosszú út vezet néha egy, a 
vasutasnak kedvező eredményhez. Ilyen, már több, mit évtizedes probléma a 
menetkedvezmény, nemes egyszerűséggel az arcképes igazolványunk jogának 
kérdése. 

Arcképesünk története még hosszabb, több mint száz éves, de minden jel arra mutat, 
valószínűleg nehezebb most szép jövőt jósolnunk, mint annak idején. Pedig sok 

minden megélt, míg kialakult, sok formája volt, még a szép emlékű Menetkedvezményi Egyezséget is sok 
vasutas megélte. Sajnos már sokaknak csupán emlék az okmánnyal együtt, hiába dolgoztak évtizedeket a 
közös célért, a magyar vasút működéséért. Talán épp azért, mert vannak, akik számára csupán egy 
okmány, és eszükbe sem jut, hogy valójában egy összekötő kapocs a vasutasok között. Már, akiknek még 
jut belőle. 

A gondok a vasút rendszerváltozás utáni szétcincálásával, egész pontosan a 
jogutódlás megítélésével kezdődtek. A jogszabályok értelmezése – talán már 
a meghozatala is – figyelmen kívül hagyta azt a fontos követelményt, hogy 
bizony kiszervezés ide, átszervezés, vagy akár privatizáció oda, a 
vasutasoknak továbbra is együtt kell működniük. Márpedig az 
együttműködéshez kell valami, ami összeköti őket, valami, ami segít 
megőrizni a felelősségtudatot, azt, hogy a cél közös maradt. Netán az sem 
baj, ha a vasutas szereti a munkahelyét, a vasutat. 

Fennköltnek tűnhetnek a fenti sorok, de minden szakavatott vezető tudja, 
kevés ukázokat osztogatni, sőt néha a pénz is kevés ahhoz, hogy a 
kolléganők és kollégák hatékonyan tudjanak együttműködni. Ennek egyik 
lehetséges eszköze volt, és kéne, hogy legyen most is az arcképes 
igazolvány. Ráadásul amolyan szerzett jogról van szó, amit bizony „örökölni” 
kellett volna mindenkinek, aki egykor jogosult volt rá. 

Megindult az a bizonyos küzdelem, amit remélhetőleg érdemes hosszan is folytatni, és eddig sem volt 
eredménytelen. Például 2019. tavaszán megkapták a vasúthoz szervezett HÉV dolgozói, majd pár hónap 
múlva az SZK-nál dolgozók is újra vasutasok lettek. Viszont a közdelemnek még messze nincs vége, mert 
a privatizáció után kiderült, a Start elveszi például az RCH-tól nyugdíjba menő vasutasok arcképesét. Oka, 
a félreértelmezhető, ezért módosításra szoruló 57/2009. (X. 20.) 
KHEM számú rendelet. A félreértelmezhetőség alapja pedig jogerős 
bírósági ítélet, amely szerint igenis jár a cargo nyugdíjasainak is a 
menetkedvezmény. 

Ezért a Vasutasok Szakszervezete ismét a közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkárhoz fordult. Azért ismét, mert a küzdelmet nem 
szabad feladni, annál is inkább folytatni kell, hiszen honlapunk szerint 
2017-ben, az akkori Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban már készült 
egy módosítás-tervezet, de úgy tűnik, valamiért a fióknak szánták, 
nem a vasutasoknak. Ezért szakszervezetünk egyeztetést 
kezdeményezett dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkárral. Hogy minden nyugdíjas érezze, nem akárhol dolgozott, 
az utánunk jövők pedig örököljék meg a hivatás érzését. 

Várjuk a rugalmas megnyilvánulást, hiszen a vasutas sem csak 
kenyérrel él, és a vasút működéséhez sem csak létszám és pénz kell, 
hanem emberek, vasutasok is. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Debrecen JBI 

Az elmúlt héten konzultációt kezdeményeztünk Debrecen JBI igazgatójánál a 
záhonyi Mozdonyjavító Telephely vezénylésével összefüggő kérdésben. Jelenleg 
várjuk Bujdosó János javaslatát a konzultáció időpontjára és helyszínére. 

HUMORSAROK 

HÖLGYPANASZ 

Középkorú hölgy panaszolja az orvosnak, hogy a férje már nem a régi, és nem is kívánja… 

Az orvos ír neki gyógyszert, és mondja, hogy étkezés előtt adjon neki egy szemet, és minden 

rendben lesz újra. 

A feleség másnap visszamegy, és szomorúan meséli az orvosnak: 

– Vacsora előtt beadtam neki ötöt, a levesébe keverve. 

– És működött? – kérdezi az orvos. 

– A levesnél nagyon nézegetett, a főételnél már fogdosott, az édesség után meg feldobott az 

asztalra, és rettenetesen magáévá tett. 

– Ez nagyszerű – mondja az orvos – akkor miért szomorú? 

– Hát, ez volt a kedvenc éttermünk… 

 

ÁLLATI? 

Az állatvásárban Jancsika kérdezi az apját:  

– Idesapám! Miért fogdossa a bácsi a tehénnek a tőgyit? 

– Hát mer’ meg akarja venni, oszt nízi, hogy jól tejelő-e? 

Pár nap múlva rohan Jancsika az apjához a kocsmába: 

– Idesapám! Jöjjön gyorsan, mer’ a postás meg akarja venni Idesanyámat…! 

Balogh Attila 
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