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ZÁHONYI VASUTAS 
XI. évfolyam, 26. szám 2022. február 07 

A jelenért és a jövőért a Záhony-Portnál 
Az elmúlt hét legfontosabb eseményét szakszervezetünk és tagjaink szempontjából 
a Záhony-Port Zrt.-nél megkötött megállapodás hozta. Ami a Kedves Olvasó, és 
főleg az érintettek előtt biztosan nem friss hír, mert a Vasutasok Szakszervezetének 
honlapján olvasható volt már hétvégén. Általában a helyi hírek közlését megtartja 
a Területi Képviselet a Záhonyi Vasutas hasábjainak, de ezzel a hírrel nem akartunk 
péntektől hétfőig várni. 

Ennek több oka is volt, elsőként azt említeném, hogy 
tagtársaink már nagyon türelmetlenek voltak, amin 
nem is tudunk csodálkozni, hiszen már szinte 
lemondtak a kifizetés lehetőségéről. De az érdekvé-
delmi munkánk nem volt hiábavaló, még akkor sem, 
ha a „potyautasok” és sajnos néha tagjaink is 

megkérdőjelezik ezt. A lényeg, hogy a Képviselet kezdeményezése nyomán a 
portosok is megkapják azt az összeget, amit az anyacég vasutasai, és a hab 
a tortán, hogy a kifizetés dátumát is sikerült március 31-ről a MÁV-hoz 
igazítani, így a kifizetés tervezett időpontja február 24-e lett. 

Pénteken, február 4.-én, a megállapodás aláírásakor Korbács Sanyi kollégámmal együtt voltunk a cég 
vezérigazgatójánál, és Gubik László tájékoztatta szakszervezetünket a Port jelenéről és várható jövőjéről. 
Abból, hogy lehetőség lett az egyszeri kifizetésre, már lehet arra következtetni, hogy hosszú idő után 
nyereséggel tudott zárni a cég, és a januári hónap teljesítményei is bíztatóak. Persze, azt is tudjuk, hogy 
térségünk mennyire ki van szolgáltatva a külső környezetnek, és ebben a nehéz környezetben, piaci 
körülmények között kell működnie a Záhony-Port Zrt.-nek. De bizakodó a jövő tekintetében, és 
kérdésünkre, hogy várható-e tulajdonosi váltás azt mondta: számára „az a legfontosabb, hogy a cég jól 
működjön, a munkatársak munkahelye biztosítva legyen.” 

Véleményem szerint a jó és sikeres működéshez szükséges az is, hogy a munkatársak elégedettek 
legyenek, amit elsősorban a bérekkel lehet motiválni, amihez a MÁV csoportszintű megállapodások már 
évek óta hozzájárulnak. Ebben pedig szakszervezetünknek, a Vasutasok Szakszervezetének is fontos 

szerepe van. 

Egy másik apropója, hogy a hírrel nem vártunk hétfőig az, 
hogy ma elkezdődtek az üzemi tanácsi és munkavédelmi 
képviselő választások a Portnál. Nem titkolt reményem, 
hogy szakszervezetünk jelöltjei a megkötött megállapodás 
fényében több voksot tudnak beseperni. Másképpen a 
portos vasutasok nem csak értékelik szakszervezetünk 
tevékenységét, hanem szavazatukkal elősegítik azt is, 
hogy az Üzemi Tanácsban is folytatódjon a közös jövőért 
való együttműködés. 

Juhász Tiborné 
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Farsangi huzavona 

A múlt szerdán a jó öreg brumi maci zavarba esett, mint egy 
huncutságon kapott főjelző, állapota kezelhetetlen, javulásnak nyoma 
sincs. Ellentmondásos hírek érkeznek, többen látták kispárnával a 
mancsaiban botladozni, 
mások szerint épp el-
lenkezőleg, vánkosát fe-
lelőtlenül hátrahagyva di-
dereg valahol a hó-
mezőkön. Miközben 
irigykedve nézi a hó-

angyalok vidám hancúrozását, a záhonyi 
vasutasok továbbra is tanácstalanok, vajon 
most akkor vidámnak kell lenni, vagy tartós 
búslakodásra rendezkedjenek be. Merthogy 
nyugat felől fehér füstcsíkok látszottak 

felszállni, ami nem baj, de másra is vágynak: 
elismerésre, kicsiny tiszteletre, derűs tavasz 
reményére. 

Hogy miként érhetnénk el vágyainkat, ma 
még talány, csupán az biztos, hogy jogos 
vágyakról van szó. És természetesen az is 
tény, hogy jó néhányan dolgoznak rajta, 
remélhetőleg közös célokkal és szándékkal. 
Közben huzakodunk önmagunkkal, egy-
mással, és azokkal, akiknek illenék az 
eddigieknél jobb indulattal figyelniük ránk. 
Egyelőre eszükbe sincs, talán ma estére már 

többet tudunk, mára mindenki megkapja a magáét. Az biztos, a remény halála után mi 
kapcsoljuk majd le a villanyt, de addig is jó volna pár kedves történet rólunk, a jövőnkről. 
Valami olyasmi, amiből kiderül, nem voltak hiába az elmúlt évek, évtizedek küzdelmei, hogy 
nem csak célja, de értelme is van a közös munkának. Eredménye, ha úgy tetszik, 
gyümölcse, amihez azoknak is közük van, akik részt vettek az előteremtésében. És elmúlik a 
rossz álom, melyben mostohái lettünk azoknak, akiket mi emeltünk fel. 

No, de a jó álmok, főleg így farsang idején sokkal 
egészségesebbek. Például az, hogy medvénk 
csupán másnapos volt, és hamarosan korrigálja a 
zavart. Sietnie kár volna, hiszen akkor gyorsan 
véget érne a hópárok és hóangyalok története, 
még azelőtt, hogy valósággá válhatnának. Már-
pedig nélkülük kevesebbet érne a világ, hát még 
az álmaink. Tehát szépen megvárjuk, hogy leg-
később tavaszig életre keljenek, mindannyiunk 
vidámítására. És persze a szerelmesek örömére, 
hiszen mához egy hétre (is) az ő napjuk lesz! 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

ÉRDEKLŐDÉS 

– Mond, Pirike, örülnél egy kicsinek? 

– Most egy nagyobbnak jobban örülnék, Béla… 

 

TANÁCSADÁS 

Az ifjú férj, és leendő apa kérdezi az orvost, hogy terhesség alatt milyen pozícióban lehet 

szeretkezni. 

– Az első periódusban misszionárius póz, a másodikban kutyapóz, a harmadikban farkas póz. 

– Az első kettőt ismerem, de milyen a farkas póz? 

– Ül a lyuk mellett, és vonyít… 

KAPÁS 

Jóska ül a parton, horgászik, egyik kezében a pecabot, a másikban egy fél tégla. Arra megy 

Mariska, és kérdezi, mit csinál itt egyedül. Mire Jóska: horgászom. Jó, jó – így Mariska – de miért 

kell ahhoz a tégla? Nem mondhatom meg – válaszol Jóska. De Mariska nem hagyja magát, és 

Jóska végül így szól: na, jó, megmondom, ha itt és most az enyém leszel. 

Mariska nagyon elgondolkodik, és természetesen ellenkezik, de végül győz a női kíváncsiság, 

beadja a derekát. A bokorban intézik el a dolgot, és amint kijönnek, Mariska nyomba kérdezi: 

– Na, mire az a tégla? 

– Tudod, Mariska, ma még semmi kapás nem volt a boton, de a téglán már te vagy a harmadik… 

Balogh Attila 

mailto:zhtk@vsz.hu
https://www.google.hu/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/nWKU88IZ-1U/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v%3DnWKU88IZ-1U&docid=HIvGu34SNteT9M&tbnid=LgTFJDNvMKPp7M:&vet=1&w=1280&h=720&bih=963&biw=1920&q=vid%C3%A1m%20%20%C3%A1llatok%20k%C3%A9peken&ved=0ahUKEwjslbi73pbSAhWIKCwKHfRoBCs4ZBAzCEooRzBH&iact=mrc&uact=8

